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   (ฉบับปรับปรุงแก้ไขถึงเดือน  เมษายน  2563) 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธาน ี
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

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

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติ ให้อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔  ประกอบมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒    ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.)
ก าหนด  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๙ /๒๕๔๕  เมื่อวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ได้มีมติประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่.๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ภายใต้บทก าหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดบรรดา
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทก าหนด
ตามประกาศนี้ ให้ใช้บทก าหนดในประกาศนี้แทน 
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ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“ ก.อบต.” หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
“ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)”  หมายความว่า คณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
“ พนักงานส่วนต าบล ”  หมายความว่า  พนักงานส่วนต าบล  ซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้ง

ตามประกาศนี้  ให้รับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีต าแหน่งและได้รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริหารส่วนต าบล 

" พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ” หมายความว่า  พนักงานเทศบาล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร   
พนักงานเมืองพัทยา   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ไม่ใช่พนักงานส่วนต าบล    โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น น ามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

“ ข้าราชการประเภทอ่ืน ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือน   ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  และข้าราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 
นอกจากพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานีรักษาการตามประกาศนี้   
และให้มีอ านาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

        หมวด  ๑ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

ข้อ ๖ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล   ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
(๕) ไม่ เป็นผู้ มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้   ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  
ก าหนด   ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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(๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ   หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล       
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 

(๗) ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง   หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เปน็ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ   
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน

ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล   ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   หรือตามกฎหมายอื่น  

(๑๓)  ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก   เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล   ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น  

(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

                    ข้อ ๗ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ  ๖   คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)        อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้ ในกรณี ดังนี้ 

(๑)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๖  (๗)  (๙)  (๑๐)  หรือ  (๑๔) 
(๒)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ 

เกินสองปีแล้ว  และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
(๓)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๖ (๑๓ )  ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว  

และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 

ข้อ ๘ ผู้ที่เป็นพนักงานส่วนต าบล    ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๖  
ตลอดเวลาที่รับราชการ  เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ  ๖  (๖)  หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือ  
มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๗ 

ข้อ ๙ การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ ของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของทาง
ราชการที่จะได้รับ  และมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมปรึกษา
ยกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว    ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  
ประชุมพิจารณาลงมติ    โดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจ านวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้
กระท าโดยลับ 

ข้อ ๑๐ ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะ
ต้องห้าม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  ดังนี้ 

(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการที่จะเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนต าบล  และเป็นกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณา
ยกเว้นได้   ให้ผู้นั้นยื่นค าขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณายกเว้นในกรณี
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ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  เพ่ือจะเข้ารับราชการ โดยมีผู้มีเกียรติอันควรเชื่อถือได้ไม่น้อยกว่าสอง
คนเป็นผู้รับรองความประพฤติ ให้ยื่นค าขอและหนังสือรับรอง  ตามแบบท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง     

(๒) การขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณายกเว้น 
ในกรณีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม  เพ่ือสมัครหรือกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลจะ
ยื่นค าขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับราชการก็ได้ 

(๓ )  ในกรณีที่ มี ผู้ ยื่ นค าขอต่อ เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่ วนต าบล  
(ก.อบต.จังหวัด)  ให้ส่งเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา หรือ กรณียื่นต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา และถ้าต้องการจะรับผู้ยื่นค าขอนั้นเข้ารับ
ราชการก็ให้ด าเนินการสอบสวนเพ่ือให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการรับราชการ หรือ
การท างาน การประกอบคุณงามความดี  ความผิดหรือความเสื่อมเสีย   และความประพฤติของผู้นั้น  โดยให้
สอบสวนจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน   และผู้มีเกียรติซึ่งอยู่ใกล้ชิดอันควรเชื่อถือได้   แล้วพิจารณาอีก
ชั้นหนึ่งว่ายังต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการหรือไม่   ถ้าต้องการรับ  ก็ให้แจ้งและส่งเรื่อง การสอบสวน
ดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานการสอบสวนนั้นให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล          
(ก.อบต.จังหวัด) ด าเนินการต่อไป  และหากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ต้องการรับผู้ยื่นค าขอนั้นเข้า
รับราชการ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นและเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ทราบ 

(๔) ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แจ้งผลการพิจารณาตาม (๓)  ให้
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบภายในหกเดือนนับแต่วันที่เลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ส่งเรื่องไปให้ถือว่าองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นไม่
ต้องการจะรับบรรจุ ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)     ยุติเรื่องและแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

(๕) เมื่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้รับเรื่องการ
สอบสวนตาม (๓)  เห็นว่าข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก็ให้ด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  เพ่ือพิจารณา 

(๖) การขอยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพ่ือสมัครสอบแข่งขัน
หรือเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนต าบล ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนักงานส่วนต าบล   ยื่นค าขอต่อ
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  และให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เพียงพอที่จะประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้วด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  เพ่ือพิจารณาลงมติลับตามข้อ ๙ 

(๗) ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาลงมติ 
ส าหรับผู้ขอยกเว้นกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามรายใด และผู้นั้นไม่ได้รับการยกเว้น การขอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามอีก  ผู้นั้นจะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ลงมติ 
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หมวด  ๒ 

  การก าหนดประเภท จ านวน และอัตราต าแหน่ง 

 ข้อ ๑๑ ๑ ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ให้มี 4 ประเภท ดังนี้ 
  (1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  (2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝุาย     
ระดับส่วน ระดับกอง ระดับส านักในองค์การบริหารส่วนต าบล หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  (3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของต าแหน่งนั้น 
  (4) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น และต าแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น 

 ข้อ ๑๑/๑ ๒ ระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ให้มีระดับ ดังนี้ 
  (1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ  
 (ก) ระดับต้น 
 (ข) ระดับกลาง 
 (ค) ระดับสูง 
  (2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
 (ก) ระดับต้น 
 (ข) ระดับกลาง 
 (ค) ระดับสูง 
  (3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ 
 (ก) ระดับปฏิบัติการ  
 (ข) ระดับช านาญการ 
 (ค) ระดับช านาญการพิเศษ  
 (ง) ระดับเชี่ยวชาญ  
  (4) ต าแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ 
 (ก) ระดับปฏิบัติงาน  
 (ข) ระดับช านาญงาน  
 (ค) ระดับอาวุโส   

                                                   
๑

 ข้อ ๑๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๒

 ข้อ ๑๑/๑ เพ่ิมข้อความตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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 ข้อ 1๑/๒ ๓ ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่งตามข้อ 1๑/๑ มีดังต่อไปนี้ 
  (1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น   

(ก) ระดับต้น ได้แก่ ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

(ข) ระดับกลาง ได้แก่ ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบลต.) ก าหนด 

(ค) ระดับสูง ได้แก่ ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  (2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

(ก) ระดับต้น ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝุาย หรือระดับกอง ตามขนาด
และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

(ข) ระดับกลาง ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วน หรือระดับกอง ตามขนาด
และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

(ค) ระดับสูง ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก ตามขนาดและโครงสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

(3) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
(ก) ระดับปฏิบัติการ ได้แก่  ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้นโดยใช้ความรู้

ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  
(ข) ระดับช านาญการ ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหายาก หรือต าแหน่งซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ยาก 

(ค) ระดับช านาญการพิเศษ ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก หรือต าแหน่งซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 

(ง) ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรื อ
แก้ปัญหาในทางวิชาการท่ียากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง  

(4) ต าแหน่งประเภททั่วไป  
(ก) ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งปฏิบัติงานตาม

แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 

                                                   
๓

 ข้อ ๑๑/๒ เพ่ิมข้อความตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘    ลงวนัที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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(ข) ระดับช านาญงาน ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่
ค่อนข้างยาก หรือต าแหน่งซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก 

(ค) ระดับอาวุโส ได้แก่ ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานค่อนข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะด้าน หรืองานที่ต้องใช้
ทักษะและความช านาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก หรือต าแหน่ง
ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญงานค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก 

 ข้อ 1๑/๓ ๔ พนักงานส่วนต าบลผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานเริ่มต้น
ระดับใด และต าแหน่งระดับใด ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล     
(ก.อบต.) ได้ก าหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราต าแหน่งและมาตรฐาน ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งและระดับ
ต าแหน่งตามประกาศนี้ และให้ถือว่าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของผู้นั้นเทียบเท่ากับระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การย้าย 
การโอน  การรับโอน ดังนี้ 
 (1) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4  ของสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 1 และสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
 (2) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับ 5 หรือระดับ 6 ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 
และสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งทั่วไป ระดับช านาญงาน 
 (3) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับ 7 ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่
ประเภทต าแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส 
 (4) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับ 3 ระดับ 4 หรือระดับ 5 ของสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
 (5) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 6 หรือระดับ 7 ของสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งวิชาการ ระดับช านาญการ 
 (6) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 8 ของสายงานเริ่มต้นจาก   
ระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
 (7) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับ ๖ หรือระดับ ๗ ที่ไม่ใช่ต าแหน่งนักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
 (๘) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับ 8 ที่ไม่ใช่ต าแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 
 (๙) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล   
ระดับ 6 หรือระดับ 7  ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับต้น 
                                                   
๔

 ข้อ ๑๑/๓  เพ่ิมข้อความตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘   ลงวนัท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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 (1๐) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล    
ระดับ 8 ให้จัดเข้าสู่ประเภทต าแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 
  ข้อ 1๑/4 ๕ พนักงานส่วนต าบล ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด 
และระดับใด ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้ก าหนดไว้
ตามประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ฉบับลงวันที่  ๒๑ สิงหาคม 2545 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ เมื่อได้มีการจัดเข้าสู่มาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ก าหนดตามข้อ ๑๑/๓ แล้ว 
ให้น าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ เกี ่ยวข้องที ่มีตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งเดิมมานับรวมกับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่
ก าหนดในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ได้รับการจัดเข้าสู่ต าแหน่ง เพ่ือ
ประโยชน์ในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก โดยมีหลักเกณฑ์การนับรวมตามบัญชี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งเดิม ส าหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหม่ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘   

ข้อ ๑๒ การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอัตราต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในองค์การ
บริหารส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด   ต้องค านึงถึงลักษณะ
หน้าที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  คุณภาพ  และความยากของงาน  ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล    และ
งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยการก าหนดต าแหน่งดังกล่าวต้องเทียบได้  
ในมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ข้อ ๑๓ การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในส่วนราชการ ว่าจะมีต าแหน่งใดระดับใด  
อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังของพนักงาน
ส่วนต าบล  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง  และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค านึงถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากคุณภาพของ
งานและปริมาณงาน  ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  

ข้อ ๑๔  การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล    ต าแหน่งใดเป็นต าแหน่งระดับใด  
ให้ประเมินความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้น    แล้วปรับเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) จัดท าไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง     การปรับต าแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   
ให้จัดต าแหน่งที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันเข้าประเภทและสายงานเดียวกัน  และจัดต าแหน่งในสายงาน

                                                   
๕

 ข้อ ๑๑/๔ เพ่ิมข้อความตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘    ลงวนัที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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เดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณ   เข้ากลุ่มต าแหน่งเดียวกันและ
ระดับเดียวกัน 

ข้อ ๑๕  ในการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ประกอบด้วย 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล                    เป็นประธาน                                      
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                     เป็นคณะท างาน 
(๓) ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ        เป็นคณะท างาน 
(๔) พนักงานส่วนต าบล                                  เป็นเลขานกุารคณะท างาน 

ข้อ ๑๖  ให้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง   จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  โดยให้ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ใน
องค์การบริหารส่วนต าบล   ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล   
และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ในระยะเวลา ๓ ปี  และแผนอัตราก าลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ  
ดังนี้ 

(๑) บทศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในช่วงระยะเวลา ๓  ปี 

(๒) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี  ว่าต้องการก าลังคนประเภทใด  ระดับใด  จ านวนเท่าใด  จึงจะสามารถปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและก าลังคนที่
ขาดอยู่และต้องการเพิ่มขึ้น  อัตราความต้องการก าลังคนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมาย
เพ่ิมข้ึน   อัตราการสูญเสียก าลังคนในแต่ละปี 

(๔) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน   เป็นการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้
ก าลังคนที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์สู งสุด  โดยส ารวจและประเมินความรู้
ความสามารถของก าลังคนที่มีอยู่  การพัฒนาหรือฝึกอบรมก าลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น    และใช้
ก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน 

(๕) การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของแต่ละส่วนราชการ  การแบ่งงานภายในส่วนราชการ  การก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งต่าง  ๆ  
โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้น   ดังนี้ 

(ก)  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล   ให้
เป็นไปตามประกาศก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล   

(ข)  การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและระดับต าแหน่งพนักงานส่วน
ต าบลประจ าในส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม (ก) โดยพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
เป็นต าแหน่งใด  สายงานใด  ระดับใด  และมีจ านวนเท่าใด  ให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าขึ้น  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล        
(ก.อบต.จังหวัด) แล้ว 
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(ค)  ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ที่ก าหนดในส่วนราชการตาม (ข)     
ต้องเป็นต าแหน่งสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ได้จัดท ามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งไว้แล้ว    ส าหรับต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑   ระดับ ๒     หรือระดับ ๓   
ทุกต าแหน่งสายงานให้ก าหนดต าแหน่งเป็นต าแหน่งระดับควบ เป็นระดับ ๑ - ๓   ระดับ ๒ - ๔  หรือ    
ระดับ ๓ - ๕   แล้วแต่กรณี    

(ง) การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง  ให้ก าหนด
เป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในระยะเวลา ๓ ปี   โดยให้แสดงกรอบอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  และการก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่เป็นรอบปีที่หนึ่ง  ปีที่สอง และปีท่ีสาม  

(๖) ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่จัดท าข้ึนในครั้งแรกตามประกาศนี้  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานใด  
ระดับใด  จ านวนเท่าใด  ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ภายใต้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังนี้ 

(ก)  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่  ให้ก าหนดระดับต าแหน่ง  ดังนี้ 
 ก าหนดต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นระดับ ๘ หรือระดับ ๗ 
 อาจก าหนดต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นระดับ ๗ หรือ 

ระดับ ๖  ได้ 
 ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็นระดับ ๗ หรือ 

ระดับ ๖ 
(ข)  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง   ให้ก าหนดต าแหน่ง  ดังนี้ 
 ก าหนดต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นระดับ ๗ หรือระดับ ๖  
 อาจก าหนดต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นระดับ ๗ หรือ 
      ระดับ ๖ ได้  
 ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน  เป็นระดับ ๗ หรือ

ระดับ ๖ 
(ค)  องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก  ให้ก าหนดต าแหน่ง  ดังนี้ 
 ก าหนดต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นระดับ   ๖ 
 ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน  เป็นระดับ  ๖ 

(ง)  การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งอ่ืน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล   ให้พิจารณาก าหนดได้ตามความเหมาะสม   ความจ าเป็น   ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   ความยากและ
คุณภาพของงาน   และปริมาณงาน   และให้ค านึงถึงต าแหน่งสายงานของตัวพนักงานส่วนต าบลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันประกอบด้วย 
(ข้อ 16 (6) (ก) (ข) (ค)  ใช้ข้อความตามเนื้อหาเช่นเดียวกันกับประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ) 

(ก)  องค์การบริหารส่วนต าบลประเภทพิเศษ ให้มีระดับต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้ 
 ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง  
 ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนไม่เกิน 2 อัตราให้เป็น

ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง หรือระดับสูง โดยอาจปรับปรุงเป็น
ระดับสูงได้จ านวน 1 อัตรา  
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 ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ให้เป็นประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง หรือระดับสูง โดยอาจ
ปรับปรุงเป็นระดับสูงได ้

 ต าแหน่งหัวหน้าฝุาย ให้เป็นประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
(ข)  องค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ ระดับสูง ให้มีระดับต าแหน่งสายงาน

ผู้บริหาร ดังนี้ 
   ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง  
   ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนไม่เกิน 2 อัตราให้เป็น

ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง  
   ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้

เป็นประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 
   ต าแหน่งหัวหน้าฝุาย ให้เป็นประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

(ค)  องค์การบริหารส่วนต าบลประเภทสามัญ ให้มีระดับต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้ 
 ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับกลาง      
 ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนไม่เกิน 2 อัตราให้เป็น

ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น โดยอาจปรับปรุงเป็นระดับกลางได้จ านวน   
1 อัตรา  

 ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้อ านวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้
เป็นประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น หรือระดับกลาง  

   ต าแหน่งหัวหน้าฝุายในแต่ละส่วนราชการ มีจ านวนไม่เกิน 2 ฝุาย ให้เป็น
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น 

ข้อ ๑๗ ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลมีชื่อในการบริหารงานตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   และมีชื่ออ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดังนี้ 

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(4) ผู้อ านวยการกอง หรือ หัวหน้าส่วน 

ข้อ ๑๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอแผนอัตราก าลังที่ได้จัดท าขึ้นตามข้อ ๑๖  
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้
แผนอัตราก าลังดังกล่าว  เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๓  ปีแล้ว  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ตามข้อ ๑๖  เป็นระยะเวลา ๓  ปี  ในรอบถัดไป  
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ข้อ ๑๙ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.จังหวัด)  ตามข้อ ๑๘  หากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่า 
แผนอัตราก าลังขององคก์ารบริหารส่วนต าบลยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการปรับปรุง
แผนอัตราก าลังดังกล่าว  ตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก .อบต .จังหวัด )              
หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีความเห็นว่าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความเหมาะสม
แล้ว  และแจ้งยืนยันแผนอัตราก าลังต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)      ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) พิจารณา 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง เป็น
ประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  และองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  

ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก าหนดให้มีต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่งใด ระดับใด ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใดตามแผนอัตราก าลังแล้ว  
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ประสานกับองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือจัดสรรเงิน
งบประมาณในแต่ละปี  ส าหรับตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของต าแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน 

ข้อ ๒๑ ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  
หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีเหตุผลความจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเพ่ิมใหม่ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดในแผนอัตราก าลัง  เพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน  
หรือปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งโดยปรับ
เกลี่ยจากต าแหน่งอ่ืนได้  และไม่เป็นภาระทางงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล          
(ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงเหตุผล   ความ
จ าเป็นที่ต้องขอก าหนดต าแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา  โดยมี
รายการ  ดังต่อไป 

(๑)  เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ 
(๒)  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานทีเ่พ่ิมข้ึน 

จากเดิม ถึงขนาดจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึนใหม่ 
(๓)  ชื่อต าแหน่ง สายงาน ระดับต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่งที่ขอก าหนดเพ่ิมใหม่ 
(๔)  หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ขอก าหนดเพ่ิมใหม่ 
(๕)  ส่วนราชการที่ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่   โดยให้แสดงกรอบอัตราก าลังที่มีอยู่        

ตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและต าแหน่งที่ขอก าหนดเพ่ิมใหม่ 
(๖)  เหตุผลความจ าเป็นอื่น   

 ข้อ ๒๒ ๖ การขอก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ซึ่งเป็นการก าหนดต าแหน่งในสายงาน
อ่ืนที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)   ยังไม่ได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งไว้     ให้

                                                   
๖

 ข้อ ๒๒   แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล  

ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘    ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลที่ขอก าหนดต าแหน่งนั้น   จัดท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสาย
งานนั้น เพ่ือให้ทราบถึงประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ความรู้  ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น พร้อมเสนอเหตุผลความจ าเป็นที่
จะต้องขอก าหนดต าแหน่งดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) พิจารณาจัดท าเป็นมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต่อไป 

ข้อ ๒๓ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับความเห็นชอบในการก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ิมใหม่ตามข้อ ๒๑  หรือขอ้ ๒๒  แล้วแต่กรณี  ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม  ในกรณีที่ปรากฏว่าการก าหนดต าแหน่งใด    
ไม่เหมาะสมก็ดี  การใช้ต าแหน่งใดไม่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ก าหนดก็ดี  หรือลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงานของต าแหน่งใด 
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก าหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี  คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  อาจพิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนั้นเสียใหม่ให้เหมาะสม   ทั้งนี้  
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) จะมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
แทนก็ได ้

ในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.จังหวัด)  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) 
มอบหมาย  มีอ านาจยุบเลิกต าแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการให้เป็นไปตามมติหรือค าสั่งนั้น    

ข้อ ๒๕   การปรับปรุ งการก าหนดต าแหน่ งพนักงานส่ วนต าบล  ตามข้อ  ๒๔  
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ได้รับมอบหมาย         
มีอ านาจเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลได้  

ข้อ ๒๖  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามข้อ  ๒๕ สามารถกระท า
ได้  ๕  ประการ ดังนี้ 

(๑) การปรับระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นในต าแหน่งสายงานเดิม 
(๒) การปรับลดหรือขยายระดับต าแหน่ง  
(๓) การปรับเกลี่ยต าแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนต าแหน่งสายงาน 
(๔) การปรับเกลี่ยต าแหน่ง โดยเปลี่ยนต าแหน่งสายงาน หรือระดับต าแหน่ง 
(๕) การยุบเลิกต าแหน่ง 

ข้อ ๒๗ การปรับระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นในต าแหน่งสายงานเดิม  เพ่ือให้เหมาะสม 
กับระดับความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป  ด าเนินการได้  ดังนี้ 

(๑) ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถปรับระดับต าแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นในระดับควบได้  เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น   ส าหรับการปรับระดับต าแหน่งใดให้สูงขึ้นนอกระดับควบ  ให้
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เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตั้ งพนักงานส่วนต าบล  ให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับท่ีสูงขึ้น ที่ก าหนดในหมวด ๙ 

(๒) ต าแหน่งผู้บริหาร  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจะขอปรับระดับต าแหน่ง 
ให้สูงขึ้นของต าแหน่งใด  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๒๘  การปรับลดหรือขยายระดับต าแหน่งของต าแหน่งโดยไม่เปลี่ยนต าแหน่ง 
สายงานเพ่ือรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  หรือการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานเริ่มต้น
ของต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ ๑  ระดับ ๒ หรือระดับ ๓  แล้วแต่กรณี  ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล มีอ านาจปรับลดหรือขยายระดับต าแหน่งดังกล่าว  เพ่ือรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือการ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งได ้

ข้อ ๒๙ การปรับเกลี่ยต าแหน่งโดยไม่เปลี่ยนต าแหน่งสายงาน  เป็นการตัดโอนต าแหน่งใน
สายงานใดสายงานหนึ่งในกองหรือฝุายหนึ่ง    ไปก าหนดเป็นต าแหน่งในกองอ่ืนหรือฝุายอ่ืน  โดยไม่เปลี่ยน
ต าแหน่งสายงาน  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีอยู่ ให้สามารถใช้ต าแหน่งให้
เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เสนอเรื่องขอปรับเกลี่ยต าแหน่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ข้อ ๓๐  การปรับเกลี่ยต าแหน่งโดยเปลี่ยนต าแหน่งสายงาน   หรือระดับต าแหน่ง 
เป็นการตัดโอนต าแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ่งในส่วนราชการใด  ไปก าหนดเป็นต าแหน่งในสายงานอ่ืนใน
ส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอ่ืน และต าแหน่งที่ก าหนดนั้นอาจเปลี่ยนระดับต าแหน่งด้วยก็ได้   ทั้งนี้ 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งที่มีอยู่ในกรอบอัตราก าลังให้สามารถใช้ต าแหน่ง
ให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เสนอขอปรับเกลี่ยต าแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๓๑ การยุบเลิกต าแหน่ง  เป็นการยุบเลิกต าแหน่งในสายงานใด ๆ ที่มีอยู่ในกรอบ
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์แล้ว  โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสนอขอยุบเลิกต าแหน่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ต าแหน่งที่จะยุบเลิกนั้นต้องเป็นต าแหน่งว่าง 

กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอให้ยุบเลิกต าแหน่ง  และองค์การบริหารส่วนต าบลยังยืนยันในความเห็นเดิม  
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) พิจารณา  และให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล       
(ก.อบต.)  

ข้อ ๓๒  การเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามข้อ  ๒๗ (๒)  ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอก าหนดต าแหน่ง  ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาโดยมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(๒) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  หรือปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น

จากเดิมถึงขนาดจ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(๓) ชื่อต าแหน่ ง สายงาน ระดับต าแหน่ ง และจ านวนต าแหน่งที่ขอปรับปรุ ง 

การก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(๔) หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
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(๕) ส่วนราชการที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่   โดยให้แสดงกรอบ
อัตราก าลังที่มีอยู่ตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและต าแหน่งที่ขอปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งใหม ่

(๖) เหตุผลความจ าเป็นอื่น 
การเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาถึงเหตุผลและความ

จ าเป็นในด้านปริมาณและคุณภาพของงานเป็นส าคัญ  โดยมิให้ขออนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือ
เหตุผลด้านตัวบุคคล  และให้ค านึงถึงจ านวนของลูกจ้างทั้งประจ าและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นด้วย   
ทั้งนี้  เพ่ือมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน  และเป็นการประหยัดงบประมาณด้านรายจ่ายด้านบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด้วยและให้พิจารณาถึงความส าคัญ ความเหมาะสม และถูกต้องของกรอบต าแหน่งในงานนั้น
ด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะให้ต าแหน่งในงานนั้นสามารถรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนั้นได ้

ข้อ ๓๓  ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมาก  และได้พิจารณาขออนุมัติ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการใด   ควรพิจารณาจัดหาต าแหน่งเพ่ือรองรับบุคลากรผู้ครอง
ต าแหน่งเดิมที่ขออนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งด้วย   และก่อนที่องค์การบริหารส่วนต าบล จะขออนุมัติ
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาด าเนินการกับต าแหน่งที่ว่าง  และมีความ
จ าเป็นน้อยเสียก่อน  โดยการปรับเกลี่ยต าแหน่งไปไว้ในงานที่มีความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน 

ข้อ ๓๔  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก .อบต .จังหวัด )   
ตามข้อ ๓๒  หากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  เห็นว่าการขอปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งยังไม่เหมาะสม  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นว่าการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งมี
ความเหมาะสมแล้ว  และแจ้งยืนยันการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จังหวัด) ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) พิจารณา 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ตามวรรคหนึ่ง เป็น
ประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  และองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  

ข้อ ๓๕  ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หากองค์การบริหารส่วนต าบล  มีเหตุผลความจ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  เพ่ือรองรับภารกิจ  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงาน  หรือปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เสนอขอ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ข้อ ๓๖  กรณีการขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๓๐   
เป็นการก าหนดต าแหน่งสายงานใหม่  ซึ่งเป็นสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ยัง
ไม่ได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้น  ในการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
ดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้น  เสนอไป
พร้อมกันด้วย  ทั้งนี้  เพ่ือแสดงให้ทราบถึงประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งสายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไป 
หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  และ
ระดับต าแหน่ง   

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  หากมีความ
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ    ให้เสนอเรื่องขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่    
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ร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ    

หากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่  ให้น าความที่ก าหนดในข้อ ๓๔ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๗  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งตามข้อ ๒๗ (๒)  ข้อ ๒๙  ข้อ ๓๐  หรือข้อ ๓๑  แล้วแต่กรณี  ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
รายละเอียดในแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

หมวด  ๓ 

อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ส่วนที่ ๑ 

อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 

ข้อ ๓๘๗  อัตราเงินเดือน และ อัตราเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล  ให้เป็นไป
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจ าต าแหน่งท้ายประกาศนี้ 

อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานครูให้เป็นไปตาม
อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และอัตราเงินประจ าต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม 

การจ่ายเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งให้แก่พนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานครูให้
เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๙  ให้พนักงานส่วนต าบลได้รับเงินเดือนตามต าแหน่ง  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ใด ระดับใด  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ท้ายพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๓๘   ดังนี้ 

(๑) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๑  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๑ 
(๒) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๒  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๒ 
(๓) ผู้ได้รับแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๓  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๓ 
(๔) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๔  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๔ 
(๕) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๕  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๕ 

                                                   
๗

 ข้อ 38 แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖  ลงวนัท่ี ๗ ตลุาคม ๒๕๕๖  
            และได้มีประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๗  ลงวนัท่ี ๑๐ กนัยายน ๒๕๕๗ (ยกเลิกบญัชีเงินเดือน ๑ และ ๒ ให้ใช้บญัชี ๓)  
            และได้มีประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ (ยกเลิกบญัชี ๓ และให้ใช้บญัชี ๔) 
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(๖) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๖  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๖ 
(๗) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๗  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๗ 
(๘) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๘  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๘ 

ข้อ ๔๐ ๘ พนักงานส่วนต าบลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด 
ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ าของระดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม หรือ
หากไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 

(๒) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือวิชาชีพนั ้นเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และก าหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในต าแหน่ง ประเภท สายงาน 
ระดับ และขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และขั้นตามที่ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ท้ายประกาศนี้ 

(๓) ผู ้นั ้นได้ร ับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ ้น ซึ ่ง  
ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
นั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและก าหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในต าแหน่งประเภท 
สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรับให้ได้รับเงินเดือนในต าแหน่ง
ประเภท สายงาน ระดับ และขั้นที่ ก.อบต. ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

( ก )  ผู ้ไ ด ้ร ับประกาศน ียบ ัตรว ิช าช ีพ เทน ิค  (ปวท . )  หร ืออน ุปร ิญญา  หร ือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าเพิ่มหรือสูงขึ้นจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จะต้องด ารงต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยผู้ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่า เมื่อปรับแล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

(ข) ผู ้ได้รับปริญญาโทเพิ่มหรือสูงขึ ้นจากปริญญาตรีจะต้องด ารงต าแหน่งที ่ได้ร ับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(ค) ผู ้ได้รับปริญญาเอกเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องด ารงต าแหน่งที ่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

(๔) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ที่ คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ให้ต าแหน่งประเภท และสายงานนั้น ได้รับ
เง ินเดือนสูงกว่าขั ้นต่ าของเง ินเดือนส าหรับต าแหน่งระดับนั ้น ให้ได้ร ับเง ินเดือนในระดับและขั ้นที่ 
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

(๕) ผู ้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดิม ในระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม หรือ
จากต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นหรืออ านวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ
หรือประเภททั่วไป หรือจากต าแหน่งประเภทวิชาการ ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ได้รับ
เงินเดือนในแต่ละกรณี ดังนี้ 

                                                   
๘

 ข้อ ๔๐  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการให้พนกังานส่วนต าบล

ได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘  ลงวนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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(ก) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้น
ที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียง
ที่สูงกว่า แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งประเภท ระดับนั้น  

(ข) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งโดยเป็นความประสงค์ของตัวพนักงานส่วนต าบลให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตรา
เงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่ไม่สูงกว่าเงินเดือนเดิม แต่ถ้าผู้นั ้นได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของ
ระดับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 

(๖) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ้น หรือจากต าแหน่งประเภท
ทั่วไป ไปแต่งตั ้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการหรืออ านวยการท้องถิ ่น หรือจากต าแหน่งประเภท
วิชาการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น หรือจากต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ไป
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นขั้นต่ าของขั้นเงินเดือนส าหรับ
ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราใกล้เคียงที่
สูงกว่า 

ข้อ ๔๑ ๙ การก าหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพตาม
ข้อ ๔๐ (๓) ได้รับเงินเดือนในประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด ให้พิจารณาด าเนินการดังนี้  

(๑) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที ่ได้รับเพิ่มหรือสูงขึ้นต้องเป็น
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ ไม่ว่าพนักงานส่วนต าบล  
ผู ้นั ้นจะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพดังกล่าวอยู ่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับ
ราชการหรืออยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(๒) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงต าแหน่ง หรือ
เปลี่ยนระดับต าแหน่ง 

(๓) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่พนักงานส่วน
ต าบลผู้นั้นส าเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) หรือ ก.พ. 
ได้ก าหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ในกรณีพนักงานส่วนต าบลผู ้ใดได้ร ับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ ่มเติมการปรับอัตรา
เงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหลังส าเร็จ
การศึกษา 

ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่เข้ารับ
ราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้ รับตามคุณวุฒิต้องมีผล
ไม่ก่อนวันพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องด ารงต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้
วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

                                                   
๙

 ข้อ ๔๑  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการให้พนกังานส่วนต าบล

ได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘   ลงวนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 



 

 

19 

ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับ
ราชการโดยมิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสองการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิให้
มีผลไม่ก่อนวันที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงขึ้น  

(๔) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้สั่ง โดยมิให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ 

ในกรณีที่ได้เสนอเรื่องราวไว้ก่อนวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับให้
ในวันเริ่มต้นปีงบประมาณก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ 
ทั้งนี้ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี 

 ข้อ ๔๒ ๑๐ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อน
ระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน และก าหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอื่นให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั ้น
ได้รับเงินเดือนตามที่ก าหนดในมาตรฐานทั่วไปนั้น 

 ข้อ ๔๓ ๑๑ กรณีอื่นนอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ และ ข้อ ๔๒ ให้เสนอ    
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป  

ส่วนที่ ๒ 

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ข้อ ๔๔  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  แรงจูงใจ  และเป็นสวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนต าบล ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือน 

ข้อ ๔๕  องค์การบริหารส่วนต าบลที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างได้ต่ ากว่าที่ก าหนดในมาตรา ๓๕   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒   และได้บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนด สามารถจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนต าบลเป็นพิเศษอีกก็ได้      

การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามท่ีก าหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  และเป็นการจ่ายให้
ในลักษณะของสวัสดิการส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้น าเงินใน
ส่วนที่เหลือจากกรณีที่ ค่าใช้จ่าย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่สูงกว่าร้อยละสี่สิบ ตามมาตรา ๓๕ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ทั้งนี้วงเงินค่าประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนของพนักงานส่วนต าบลหรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่ละคนไม่เกินห้าเท่าของอัตรา
เงินเดือน หรือค่าจ้าง  

                                                   
๑๐

 ข้อ ๔๒  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการให้พนกังานส่วน

ต าบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘   ลงวนัท่ี ๒๕  ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๑๑

 ข้อ ๔๓  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการให้พนกังานส่วน

ต าบลได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘  ลงวนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ  ๔๕  ได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายการเพ่ิมขึ้นใหม่นอกเหนือจากประเภทตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ประกาศก าหนดและก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทน ตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทใหม่นั้น   

(๒) ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในลักษณะที่เป็นเงินเพ่ิมพิเศษจากรายการประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ก.ถ. ) ประกาศก าหนด  

ข้อ ๔๗  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามข้อ ๔๖ แล้ว 
ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้ค านึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างที่ได้รับ ความจ าเป็น  ความเหมาะสม  งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ
แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้  ให้มีผลใช้บังคับไม่ก่อนวันที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติให้ความเห็นชอบการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
นั้น 

ข้อ ๔๘  การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๔๖ (๑)  ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากที่
ก าหนดไว้เดิม  หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔๗  โดยอนุโลม 

ข้อ ๔๙  การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๔๖ (๒)  ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจาก 
ที่ก าหนดไว้เดิม  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔๗  โดยอนุโลม    
เว้นแต่ การก าหนดให้มีอัตราค่าตอบแทนลดลงต่ ากว่าอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น  จะกระท ามิได้  

ข้อ ๕๐ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๔๖ แล้ว หากปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้ น ไ ม่ ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร จ่ า ย เ งิ น เ ดื อ น  ค่ า จ้ า ง  แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ต อ บ แ ท น อ่ื น 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่ก าหนดตามข้อ ๔๖ (๑) และ (๒)  เป็นล าดับแรก เพ่ือมิให้ขัดหรือแย้ง และไม่
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

การปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔๘  หรือข้อ ๔๙  โดยอนุโลม 

ข้อ ๕๑  พนักงานส่วนต าบลอาจได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ   ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด 

ข้อ ๕๒  พนักงานส่วนต าบลอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ตามภาวะเศรษฐกิจ 
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด 



 

 

21 

ข้อ ๕๓  บ าเหน็จบ านาญของพนักงานส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   

  หมวด   ๔ 

การคัดเลือก 

ข้อ ๕๔  การคัดเลือก  หมายถึง  การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบลและการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้
ด าเนินการได้ ๔ วิธี ดังนี้ 

(๑) การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนต าบล
หรือเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่สอบแข่งขันได้ ในองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้น  

(๒) การคัดเลือกกรณีที่มี เหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  เ พ่ือบรรจุ บุคคล 
เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  

(๓) การสอบคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน หรือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน  หรือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล   

(๔) การคัดเลือก  เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ในระดับควบส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นนอกระดับ
ควบส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์    หรือต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ  หรือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน      

ข้อ ๕๕ ๑๒ การด าเนินการคัดเลือก  โดยการสอบแข่งขัน  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่
ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  การสอบคัดเลือก  และการคัดเลือกตามที่ก าหนดในหมวดนี้  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐผู้ที่
ได้รับการร้องขอให้เป็นผู้ด าเนินการแทน ต้องด าเนินการอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ โดย
ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และต้องเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนต าบลอ่ืนที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน และมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย    โดยการ
ประกาศผลการคัดเลือกให้ด าเนินการอย่างเปิดเผย 

ส่วนที่  ๑ 

การสอบแข่งขัน 

ข้อ ๕๖๑๓ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี อาจสรรหา
ผู้มาด ารงต าแหน่งที่ว่างอยู่โดยวิธีการจัดสอบแข่งขันหรือร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
                                                   
๑๒

 ข้อ ๕๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกที่มีเหตพิุเศษที่ไม่

จ าเป็นต้องสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจบุคุคลเป็นพนกังานส่วนต าบล ลงวนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗   
๑๓

 ข้อ ๕๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  
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พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ด าเนินการสอบแข่งขันแทน เพ่ือขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ส าหรับการบรรจุ
แต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่างต่อไป 

         ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการด าเนินการสอบแข่งขัน ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าของบัญชี 

         ในกรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)  เป็นหน่วย
ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้จังหวัดซึ่งเป็นศูนย์อ านวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขตเป็นเจ้าของบัญชี        
ผู้สอบแข่งขันได้ ส าหรับการแบ่งภาค/เขตในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศก าหนด 

ข้อ ๕๗๑๔  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (กสถ.) ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต ดังนี้ 

๑)  ภาคกลาง  เขต  ๑ ได้ แก่    ๑ .จั งหวั ดชั ยนาท   ๒ .จั งหวัดนนทบุ รี                 
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. จังหวัดสระแก้ว 

๓) ภาคกลาง เขต ๓ ได้แก่   ๑.จังหวัดกาญจนบุรี      ๒. จังหวัดนครปฐม         
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. จังหวัดอ านาจเจริญ  ๗. จังหวัดอุบลราชธานี 

๖) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๓ ได้แก่ ๑.จังหวัดนครพนม ๒.จังหวัดบึงกาฬ   
๓. จังหวัดเลย   ๔. จังหวัดสกลนคร   ๕. จังหวัดหนองคาย   ๖. จังหวัดหนองบัวล าภู   ๗. จังหวัดอุดรธานี 

๗) ภาคเหนือ เขต ๑ ได้แก่   ๑. จังหวัดเชียงราย    ๒. จังหวัดเชียงใหม่             
๓. จังหวัดน่าน ๔. จังหวัดพะเยา ๕. จังหวัดแพร่  ๖. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๗. จังหวัดล าปาง  ๘. จังหวัดล าพูน 

๘) ภาคเหนือ เขต ๒ ได้แก่   ๑. จังหวัดก าแพงเพชร   ๒. จังหวัดตาก                   
๓. จังหวัดนครสวรรค์   ๔. จังหวัดพิจิตร   ๕. จังหวัดพิษณุโลก   ๖. จังหวัดเพชรบูรณ์   ๗. จังหวัดสุโขทัย          
๘. จังหวัดอุตรดิตถ์    ๙. จังหวัดอุทัยธานี 

๙ )  ภ าค ใต้  เ ข ต  ๑  ไ ด้ แ ก่    ๑ .  จั ง ห วั ด ก ร ะบี่     ๒ .  จั ง ห วั ด ชุ มพร                             
๓. จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๔. จังหวัดพังงา  ๕. จังหวัดภูเก็ต   ๖. จังหวัดระนอง   ๗. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑๐)  ภาคใต้  เขต ๒ ได้แก่   ๑.  จั งหวัดตรั ง ๒ .จั งหวัดนราธิวาส                       
๓. จังหวัดปัตตานี  ๔. จังหวัดพัทลุง   ๕. จังหวัดยะลา   ๖. จังหวัดสงขลา   ๗. จังหวัดสตูล  

 
 

                                                   
๑๔
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ข้อ ๕๘๑๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน 
๑) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการสอบแข่งขัน ให้มีคณะกรรมการ 

ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานและกรรมการ  จ านวน     
๖ คน โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอรายชี่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล               
(ก.อบต.จังหวัด) ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้มีผู้แทนจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
อย่างน้อย ๑ คน เป็นกรรมการ และให้มีหน่วยงานกลางทีค่ณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
คัดเลือกจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่เห็นสมควรเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน ท าหน้าที่
ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนนหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการสอบแข่งขันมีหน้าที่อ านวยการสอบและด าเนินการสอบแข่งขัน          
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้
เท่าท่ีจ าเป็นโดยไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน และวิธีการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนก ากับ
ดูแลหน่วยงานกลาง ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) คัดเลือกด าเนินการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

๒) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้คณะกรรมการกลางการ
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ด าเนินการสอบแข่งขันแทน ให้ กสถ.ประกอบด้วย   

(๑) ผู้แทน ก.จ. ที่ ก.จ.คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝุายละ ๑ คน 

(๒) ผู้แทน ก.ท. ที่ ก.ท.คัดเลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้แทนปลัดเทศบาล 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝุายละ ๑ คน 

(๓) ผู้แทน ก.อบต. ที่ ก.อบต.คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝุายละ ๑ คน 

(๔) เลขาธิการ ก.พ.หรือผู้แทน 
(๕) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(๖) อธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน  
(๗) ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดับต้น หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (๖) ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คัดเลือกมหาวิทยาลัยของ
รัฐที่มีความเหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน และให้อธิการบดีหรือผู้แทนของมหาวิทยาลัยของรัฐที่
ได้รับการคัดเลือกให้ด าเนินการจัดสอบแข่งขันเป็นกรรมการ โดยที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกนั้น มี
หน้าที่ผลิตข้อสอบ การตรวจข้อสอบ ประมวลผลคะแนนสอบ หรืองานอ่ืนที่ กสถ. มอบหมาย 

ในการคัดเลือกประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กรรมการ
ตาม  (๑) – (๗) ประชุมกันเพ่ือคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 

                                                   
๑๕
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โดยให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ในกระบวนการบริหารจัดการ
สอบแข่งขันเพ่ือให้จังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์อ านวยการสอบแข่งขัน ในแต่ละภาค/เขต และ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

(๒) ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือรับบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชีภาค/เขต 
(๔) พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขตเป็นศูนย์อ านวยการสอบแข่งขัน และ

อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยอ านวยการตามท่ีเห็นสมควร 
(๕) รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ.   ก.ท.  และ ก.อบต. ทราบ อย่างน้อยเดือนละ

หนึ่งครั้ง 
๖. เรื่องอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

มอบหมาย 
ข้อ ๕๙๑๖ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งระดับ

ต่างๆ ให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
      ๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

ให้ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยให้ค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตาม
ระดับต าแหน่งดังนี้ 

(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ก าหนดคะแนนเต็ม   
๒๕ คะแนน 

ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความ
หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือ
ให้ศกึษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืนซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 

(๒) วิชาภาษาไทย ก าหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน 
ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือ

ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า
ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
ดังกล่าว 

(๓) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ก าหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย   

การจัดตั้งและอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบ
งานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ก าหนดคะแนนเต็ม    
๑๐๐ คะแนน 

                                                   
๑๖
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ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ
ตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือ
สองอย่าง แต่เมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู้
ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย 

๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ 
อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน    เป็นต้น 

ทั้งนี้การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือก าหนดช่วง
คะแนนสูงสุด ต่ าสุด ให้ชัดเจน กรณีกรรมการคนใดให้คะแนนต่างจากเกณฑ์ที่ก าหนดให้ถือว่าเสียไป ไม่ต้อง
น าไปค านวณกับคะแนนของคณะกรรมการอ่ืนแต่อย่างใด 

การด าเนินการทดสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค อาจด าเนินการทดสอบในคราว
เดียวกัน หรือด าเนินการทดสอบภาคหนึ่ง ภาคใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้ งนี้ให้หน่วยด าเนินการ
สอบแข่งขันประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วย 

                     ข้อ ๖๐๑๗ วิธีการด าเนินการสอบแข่งขัน 
ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขันส ารวจตรวจสอบต าแหน่งและอัตราว่างให้ถูกต้องและ

ด าเนินการสอบแข่งขัน ดังนี้ 
๑. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
(๑) ชื่อต าแหน่งและจ านวนอัตราว่างที่บรรจุแต่งตั้ง 
(๒) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบส าหรับต าแหน่งนั้น 
(๓) เงินเดือนที่จะได้รับส าหรับต าแหน่งนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ 
(๔) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
(๕) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
(๖) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
(๗) เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง 
(๘) เรื่องอ่ืนๆหรือข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครสอบควรทราบ 
การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัคร

สอบ ก่อนวันที่เริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการและแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัด หรือจะประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้ 

                                                   
๑๗
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๒. ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขันก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนี้ได้เท่าที่จ าเป็นและไม่ขัดต่อ
หลักสูตรแล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ 

๓. ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ หรือรับสมัครสอบ
ทางอินเตอร์เน็ท โดยให้มีก าหนดเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขัน  
ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขันเสนอประธานกรรมการเพ่ือประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบได้ไม่
น้อยกว่า ๕ วันท าการแต่ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของรับสมัครสอบโดยจะต้อง
ประกาศการขยายเวลานั้นก่อนวันครบก าหนดวันปิดรับสมัครสอบ 

๔. ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบ    
ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ 

๕. การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน    
ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) 
และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยต้องน า
คะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน ทั้งนี้ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

๖. ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา ดังนี้ 
(๑) ต าแหน่งสายงานเริ่มต้นระดับ ๑ หรือต าแหน่งสายงานเริ่มต้นระดับ ๒ ต าแหน่ง

ละไม่เกิน ๑๐๐ บาท 
(๒) ต าแหน่งสายงานเริ่มต้นระดับ ๓ ขึ้นไป ต าแหน่งละไม่เกิน ๒๐๐ บาท 
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะเสนอให้ คณะกรรมการ         

กลางพนักงานส่วนต าบล พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป 
๗. เมื่อได้ด าเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน

รายงานผลการสอบแข่งขันต่อหน่วยด าเนินการสอบแข่งขันและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป 

ข้อ ๖๑๑๘ การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
๑) การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้จัดเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา

ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่ า ถ้ายังได้
คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ 

๒) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการ
เรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่ก าหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือ

                                                   
๑๘
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ก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  แต่ทั้งนี้ ผู้นั้น
จะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๖๒๑๙ เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง 
๑) การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องด ารง

ต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย ๑ ปีไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัด
หน่วยงานราชการอ่ืนได้ อนึ่งเมื่อจังหวัดเจ้าของบัญชีได้ส่งบุคคลใดไปเพ่ือรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับผู้นั้นเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง 

๒) การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ใน
ต าแหน่งนั้นหรือต าแหน่งอ่ืนที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้น
น ามาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นต าแหน่งที่เก่ียวข้องและเก้ือกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

๓) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนให้ระบุว่าจะรับโอนมา
บรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้ เว้นแต่หน่วย
ด าเนินการสอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในต าแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่าที่ไม่สูง
กว่าระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม 

๔) การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้บรรจุ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

ข้อ ๖๓๒๐ การอนุญาตให้ใช้บัญชี 
๑) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้ง

ได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั้งได้เมื่อบรรจุ
แต่งตั้งครบตามจ านวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีต าแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในล าดับ
ถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได ้แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามล าดับที่ที่สอบแข่งขันได้ 

๒) กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ
สอบแข่งขันสามารถอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ประสงค์จะขอ
ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันดังกล่าวสามารถใช้บัญชีเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือต าแหน่งอ่ืนที่
ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขันแต่ต้อง
เป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและเก้ือกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   ซึ่งหน่วยงานที่ขอใช้บัญชี  จะต้องมีพ้ืนที่
อยู่ในภาค/เขตที่ก าหนด ทั้งนี้จะต้องด าเนินการหลังจากที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร้องขอให้
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งจนครบจ านวนแล้ว 

                                                   
๑๙

 ข้อ ๖๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  
๒๐

 ข้อ ๖๓ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  
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๓) การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนที่มีระดับเดียวกันหรือ
ระดับสูงกว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต าแหน่งที่ขอใช้จากบัญชี        
ผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และมีคุณวุฒิที่เทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่าคุณวุฒิ ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับต าแหน่งที่ จะบรรจุแต่งตั้งและในขณะ
บรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นหรือบัญชีของศูนย์ภาค/เขตใน
ต าแหน่งนั้นโดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปด ารงต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่าด้วย 

กรณีต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตไม่มี  หรือบรรจุ
แต่งตั้งครบทั้งบัญชีแล้ว ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้นหรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตอ่ืนได้ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 

ข้อ ๖๔ ๒๑การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะราย 
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น

อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุ

แต่งตั้ง 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เจ้าของบัญชี      

ผู้สอบแข่งขันได้ก าหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 

(๔) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน   
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึง ไม่ประสงค์จะรับ
การบรรจุ 

(๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้
นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกที่จะบรรจุ
ในครั้งต่อไป 

การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชี
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในล าดับสุดท้ายเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งต่อไปก็ได ้

 
 
 
 

                                                   
๒๑

 ข้อ ๖๔ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  
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ข้อ ๖๕๒๒ กรณีการพบทุจริตในการด าเนินการสอบแข่งขัน 

กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในระหว่างด าเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับการสอบ
หรือการประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานส่วนต าบล 
กรณีผู้ด าเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙  

ข้อ ๖๖๒๓ การรายงานผลการด าเนินการสอบแข่งขัน 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๑. กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน 
(๑) ให้รายงานการด าเนินการสอบแข่งขันให้ส านักงาน  ก.อบต.จังหวัด ทราบ โดยส่ง

ส าเนาแต่งตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด และส าเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ๒ ชุด ไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อนเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ 

(๒) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้รายงานต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล            
(ก.อบต.จังหวัด) ภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันโดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไป 

ก. บัญชีกรอกคะแนน    ๑ ชุด 
ข. ส าเนาประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ๑ ชุด 

(๓) หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือขึ้นบัญชีเพ่ิมเติมให้รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) นับแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น 

(๔) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ       
เข้าสอบก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอ่ืนๆ นอกจากที่ก าหนดไว้เดิมให้รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลง 

๒. กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ให้รายงาน
ผลตามข้อ ๖๖.๑ ต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 

ข้อ ๖๗ ๒๔ ยกเลิก 
ข้อ ๖๘ ๒๕  ยกเลิก 
ข้อ ๖๙ ๒๖ ยกเลิก 
ข้อ ๗๐ ๒๗ ยกเลิก 

                                                   
๒๒

 ข้อ ๖๕  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  
๒๓

 ข้อ ๖๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  
๒๔

 ข้อ ๖๗ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  
๒๕

 ข้อ ๖๘ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  
๒๖

 ข้อ ๖๙ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  



 

 

30 

ข้อ ๗๑ ๒๘ ยกเลิก 
ข้อ ๗๒ ๒๙ ยกเลิก 
ข้อ ๗๓ ๓๐ ยกเลิก 
ข้อ ๗๔ ๓๑ ยกเลิก 
ข้อ ๗๕ ๓๒ ยกเลิก 
ข้อ ๗๖ ๓๓ ยกเลิก 

ส่วนที่  ๒ 

การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน 

ข้อ ๗๗ ๓๔ ยกเลิก 
ข้อ ๗๘ ๓๕ ยกเลิก 
ข้อ ๗๙ ๓๖ ยกเลิก 
ข้อ ๘๐ ๓๗ ยกเลิก 
ข้อ ๘๑ ๓๘ ยกเลิก 

                                                                                                                                                             
๒๗

 ข้อ ๗๐ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  
๒๘

 ข้อ ๗๑ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  
๒๙

 ข้อ ๗๒ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  
๓๐

 ข้อ ๗๓ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  
๓๑ ข้อ ๗๔ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  
๓๒

 ข้อ ๗๕ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  
๓๓

 ข้อ ๗๖ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘  กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  
๓๔

 ข้อ ๗๗ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุ

พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๓๕

 ข้อ ๗๘ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุ

พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๓๖

 ข้อ ๗๙ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุ

พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๓๗

 ข้อ ๘๐  ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุ

พิเศษทีไ่ม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๓๘

 ข้อ ๘๑ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุ

พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
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ข้อ ๘๒ ๓๙ ยกเลิก 
ข้อ ๘๓ ๔๐ ยกเลิก 
ข้อ ๘๔ ๔๑ ยกเลิก 
ข้อ ๘๕ ๔๒ ยกเลิก 

(ข้อ 77 ถึงข้อ 85 ยกเลิก และใช้หลักเกณฑ์ตามเนื้อหาเช่นเดียวกันกับประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการ
คัดเลือกกรณีที่มเีหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ) 

 ส่วนที่ 3 

  การสอบคัดเลือก 

ข้อ 8๖ ๔๓ ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง ต่างสายงาน ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถ
ด าเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เป็นหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกแทนก็
ได้ โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็นเจ้าของบัญชีสอบคัดเลือก และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก 

ข้อ 8๗ ๔๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
   (1) กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือก ให้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่ง จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 
       (ก) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เป็นประธาน 
       (ข) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับต าแหน่งที่

สอบคัดเลือก จ านวน 2 คน 
       (ค) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการสอบคัดเลือกมอบหมาย 
       (ง) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย 
       (จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการสอบ

คัดเลือกหากเป็นกรณีที่สอบคัดเลือกต าแหน่งปลัดองค์การบริการส่วนต าบล ให้แต่งตั้งปลัดองค์การบริหาร
                                                   
๓๙

 ข้อ ๘๒  ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุ

พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๔๐

 ข้อ ๘๓  ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุ

พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๔๑

 ข้อ ๘๔ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุ

พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
๔๒

 ข้อ ๘๕ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุ

พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
๔๓

 ข้อ ๘๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล  ลงวนัท่ี ๒๖  มกราคม ๒๕๕๘  
๔๔

 ข้อ ๘๗ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล  ลงวนัท่ี ๒๖  มกราคม ๒๕๕๘ 
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ส่วนต าบลอ่ืนซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการสอบ
คัดเลือก 

   ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคลจ านวน ๑ คน เป็นเลขานุการ และมี
ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ไม่เกิน 2 คน 

   (2) กรณีร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเป็นหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือก
แทน ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง จ านวน 6 คน 
ประกอบด้วย 

       (ก) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เป็นประธาน 
       (ข) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับต าแหน่งที่

สอบคัดเลือก จ านวน 2 คน 
       (ค) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  

จ านวน ๑ คน 
       (ง) ผู้แทนพนักงานส่วนต าบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 คน 
         (จ) เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ 

ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน  2  คน 

 ข้อ 8๘ ๔๕ คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง กรรมการด้านอ่ืนๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจ าเป็น 

 ข้อ 8๙ ๔๖ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จ าเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการก าหนดหลักสูตรและวิธีการด าเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ แล้วให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกประกาศเป็นการทั่วไป 

     ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกต าแหน่งบริหาร ให้ก าหนดวันสอบคัดเลือกปีละไม่เกิน ๔ ครั้ง 
ดังนี้ 

(๑)  ครั้งที่ ๑   วันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม 
(๒)  ครั้งที่ ๒   วันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายน 
(๓)  ครั้งที่ ๓   วันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายน 
(๔)  ครั้งที่ ๔   วันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม 

  ข้อ ๙๐ ๔๗ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในแต่ละ
ต าแหน่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยแจ้งเป็นหนังสือท้าย
ประกาศนี ้

                                                   
๔๕

 ข้อ ๘๘ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล ลงวนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
๔๖

 ข้อ ๘๙ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล  ลงวนัท่ี ๒๖  มกราคม ๒๕๕๘  



 

 

33 

ข้อ 9๑ ๔๘ ให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบ ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบ       
ไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ โดยระบุชื่อต าแหน่ง สายงาน และจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้ง คุณสมบัติของผู้
มีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จ าเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการก าหนดหลักสูตรและวิธีการด าเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ และข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครสอบควรทราบ โดยปิดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนั้นไว้
ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัคร ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบคัดเลือก และแจ้งคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลทุกจังหวัด ทั้ งนี้  จะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้ 

ข้อ 9๒ ๔๙ ให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือก แต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่รับสมัครสอบ และจะ
ก าหนด ให้รับสมัครสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยก าหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า  10 วัน
ท าการ 

ข้อ 9๓ ๕๐ ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดใน
ประกาศรับสมัครสอบคดัเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก 

ข้อ 9๔ ๕๑ ให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือก ประกาศรายชื ่อผู ้มีส ิทธิเข้าสอบก่อน      
วันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 

ข้อ 9๕ ๕๒ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน
แต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

 ข้อ 9๖ ๕๓ การสอบคัดเลือก จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบคัดเลือก
จะก าหนดให้ผู้สมัครสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง    
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งในคราวเดียวกัน หรือด าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 9๕ 
สอบในภาคอ่ืนต่อไปก็ได้ เว้นแต่การสอบคัดเลือกต าแหน่งบริหารเพ่ือด ารงต าแหน่งบริหารต่างสายงานให้

                                                                                                                                                             
๔๗

 ข้อ ๙๐ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล  ลงวนัท่ี ๒๖  มกราคม ๒๕๕๘ 
๔๘

 ข้อ ๙๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล  ลงวนัท่ี ๒๖  มกราคม ๒๕๕๘ 
๔๙

 ข้อ ๙๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล  ลงวนัท่ี ๒๖  มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๐

 ข้อ ๙๓ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล  ลงวนัท่ี ๒๖  มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๑

 ข้อ ๙๔ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล  ลงวนัท่ี ๒๖  มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๒

 ข้อ ๙๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล  ลงวนัท่ี ๒๖  มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๓

 ข้อ ๙๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล  ลงวนัท่ี ๒๖  มกราคม ๒๕๕๘ 
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ด าเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

 ข้อ 9๗ ๕๔ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก  ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือก
ทราบ เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาค
ที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกให้
ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

กรณีหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้ประธานกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล มีอ านาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้น 

 ข้อ 9๘ ๕๕ เมื่อได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดท า
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเรียงล าดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ในแต่ละภาค คะแนนรวมทุกภาค 
และล าดับที่ที่สอบคัดเลือกได้ รายงานต่อหน่วยด าเนินการสอบคัดเลือก เพ่ือด าเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบ
คัดเลือกได้ต่อไป 

 ข้อ 9๙ ๕๖ การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 9๕  ให้เรียงล าดบั
ทีจ่ากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งเท่ากัน   ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็น  ผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า เว้นแต่การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  
ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที ่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า  

ทั้งนี้  ให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวน 2 เท่า ของอัตราว่างตามที่
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และ
เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว  บัญชีส ารองให้ยกเลิก 

                                                   
๕๔

 ข้อ ๙๗ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล  ลงวนัท่ี ๒๖  มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๕

 ข้อ ๙๘ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล ลงวนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๖

 ข้อ ๙๙ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล ลงวนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๑๐0 ๕๗ การด าเนินการสอบคัดเลือก ให้หน่วยด าเนินการสอบคัดเลือกด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 1 ชุด และส าเนาประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือก 3 ชุด ไปยังส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบคัดเลือก 
ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 

(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส าเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก และบัญชีกรอก
คะแนน จ านวน 1 ชุด ไปยังส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วัน
ประกาศผลสอบคัดเลือก 

(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออ่ืนๆ นอกจากที่ก าหนดไว้เดิมให้รายงานไปยังส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๑๐1 ๕๘ ยกเลิก  
   ส่วนที่   ๔ 

  การคัดเลือก 

ข้อ ๑๐๒ ๕๙การคัดเลือกตามข้อ ๕๔ (๔) เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง
บริหารในระดับที่สูงขึ้น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจังหวัดที่     
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการ 

การคัดเลือกอาจด าเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีประเมิน
หรือวิธีอ่ืนใด  วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ค านึงถึงผลงาน ความรู้ ความสามารถ 
ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

ข้อ ๑๐๓  ๖๐การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ที่สูงขึ้น  ให้ด าเนินการได้  ๓  กรณี ดังนี ้

(๑) การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น 
ในระดับควบ ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ 

(๒) การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น 
นอกระดับควบ ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  ต าแหน่งสายงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

                                                   
๕๗

 ข้อ ๑๐๐ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล ลงวนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๘

 ข้อ ๑๐๑ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคดัเลือกพนกังานส่วน

ต าบล ลงวนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๙

 ข้อ ๑๐๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก 

การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ 
๖๐

 ข้อ ๑๐๓  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน  ลงวนัท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
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(๓) การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ข้อ ๑๐๔ ๖๑การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นใน
ระดับควบส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ ตามข้อ ๑๐๓ (๑)  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เป็ นผู้ ด า เ นิ นการคั ด เลื อกตามหลั ก เกณฑ์ และ เ งื่ อน ไขที่ คณะกรรมการพนั ก งานส่ วนต าบล  
(ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด ดังนี้  

(๑) พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น    

(๒) ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผ่านมาของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น  

(๓) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม (๒) โดยต้องมีรายการดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
(ข)  หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง 

ที่จะประเมิน 
(ค)  การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง 
(ง)  สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

(๔) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนต าบลที่จะผ่านการประเมิน 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ ากว่าที่ ก.พ.ก าหนดไว้เป็น
มาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือน 

(๕) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น    
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  

ข้อ ๑๐๕ ๖๒การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นอกระดับควบ ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตามข้อ ๑๐๓ ( ๒)  ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล    
(ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง   ตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

(๒) ๖๓ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

                                                   
๖๑

 ข้อ ๑๐๔  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน  ลงวนัท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
๖๒

 ข้อ ๑๐๕  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน  ลงวนัท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
๖๓

 ข้อ ๑๐๕(๒) แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๔๘   ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘   
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(ก) ประธาน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ หรือพนักงานส่วนต าบล หรือผู้ที่เคยเป็น
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนต าบลที่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย     
๑ ระดับหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน 

(ข) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝุายพลเรือนในจังหวัด 
หรือในอ าเภอที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นตั้งอยู่ ที่มีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ส าหรับต าแหน่ง 
ที่ประเมินที่ด ารงต าแหน่งสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย ๑ ระดับ 

(ค) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล หรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ต าบลที่เคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับต าแหน่งที่ขอประ เมิน หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ที่มีความช านาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งมีผลเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถจ านวนไม่
น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน 

(ง) เลขานุการ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งเลขานุการ จ านวน ๑ คน 
(๓) ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ประเมินคุณลักษณะ

ของบุคคล และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น 
(๔) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม ข้อ ๑๐๕ (๒)   ก าหนดแบบ และวิธีการ

ประเมินคุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงานตาม ข้อ ๑๐๕ (๓)  โดยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้ 

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤติและ
ประวัติการรับราชการ 

(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง 
ที่จะประเมิน 

(ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง 
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชา 

(๕) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนต าบลที่จะผ่านการประเมิน 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน  ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ ากว่าที่ ก.พ.ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน
ส าหรับข้าราชการพลเรือน 

(๖) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ที่สูงขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  

ข้อ ๑๐๖ ๖๔การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นอกระดับควบส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะตามข้อ ๑๐๓ (๒) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง   ตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

                                                   
๖๔

 ข้อ ๑๐๖  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน  ลงวนัท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
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(๒) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานโดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน
ระดับเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(๓)  ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล  และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น 

(๔) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตามข้อ ๑๐๖ (๒) ก าหนดแบบ และวิธีการ
ประเมินคุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตามข้อ ๑๐๖ (๓)  โดยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้ 

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤติและ
ประวัติการรับราชการ 

(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง 
ทีจ่ะประเมิน 

(ค)  การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง 
(ง)  สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชา 

(๕) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนต าบลที่จะผ่านการประเมิน 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ ากว่าที่ ก.พ.ก าหนดไว้เป็น
มาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือน 

(๖) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ที่สูงขึ้น   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

ข้อ ๑๐๗ ๖๕การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ  ๑๐๓ (๓) ให้องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้  
อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด) ด าเนินการแทนให้ก่อน  หากไม่สามารถท า
ได้ให้ร้องขอส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนก็ได้ 

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด ดังนี้ 

 
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  ๗  คน ประกอบด้วย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ๑ คน  ประธานกรรมการ 
 ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)   ๒ คน     กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน                           กรรมการ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
 ท้องถิ่นจังหวัด                  กรรมการ 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                 กรรมการ 
 ผู้แทนพนักงานส่วนต าบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง                  เลขานุการ 

                                                   
๖๕

 ข้อ ๑๐๗ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน  ลงวนัท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
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(๒) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้ด าเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการประเมิน
หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม   โดยก าหนดรายการดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) เกณฑ์ในการคัดเลือก 
  เกณฑ์ในการคัดเลือกควรพิจารณาว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะเข้ารับการ
คัดเลือก ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร  โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก จัดท าและน าเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าด ารงต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และน าเสนอผลงาน
ในอดีตที่ประสบความส าเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งก าหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี้ 

(๒ .๑ . ๑ )  ส ม รรถนะหลั กท า งก ารบ ริ ห า ร  กา รปฏิ บั ติ ง า น ในหน้ า ที่  
ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ จ านวน ๑๐๐ คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

(๒ .๑.๑.๑) วิสั ยทัศน์และผลงานที่ประสบความส า เร็ จในอดีต  
จ านวน ๔๐ คะแนน 

ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่ง
ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง  ร วมทั้ ง ค ว าม รู้ เ กี่ ย ว กั บ เหตุ ก า รณ์ปั จ จุ บั นทา ง เศรษฐกิ จสั ง คม  และการ เมื อ ง  
โดยพิจารณาจาก 

(ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติ งานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก  
จ านวน ๒๐ คะแนน 

วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก  
ผู้ เ ข้ ารับการคัด เลื อก จะต้องจัดท า เอกสาร เ พ่ือแสดงวิสั ยทัศน์ ในการปฏิบัติ ง านในต าแหน่ ง  
ที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรน าเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
 แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
 แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการคัดเลือก 

(ข) ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน  ๒๐  คะแนน 
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ

ความส าเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่ จะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน
หรือหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้ เช่น  การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมาก ๆ หรือ
การคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดท าเป็น
เอกสารน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดท ารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 

(๒.๑.๑.๒) ความสามารถในการบริหาร ๓๐ คะแนน พิจารณาจาก 
(ก) ความรู้ในการบริหาร จ านวน ๑๐ คะแนน  เช่น หลักการบริหาร

สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ  
(ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จ านวน ๑๐ คะแนน 

พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิด เชิ งกลยุทธ์  ความเป็นผู้ น า  ปฏิภาณไหวพริบความสามารถ  
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 

(ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จ านวน ๑๐ คะแนน 
พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น 
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(๒.๑.๑.๓) บุคลิกภาพและภาวะผู้น า ๓๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก 
(ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จ าเป็นส าหรับนักบริหาร

พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่ เหมาะสมกับต าแหน่ งหน้าที่ และภารกิจของส่ วนราชการ เช่น  
มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด  
กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส 

(ข) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทนและเอาใจใส่หน้าที่
การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 

(ค) มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ
แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 

(ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

(จ) ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะ
อารมณ ์

(ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 

(๒.๑.๒) คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ได้แก่ 
(ก) การได้รับเงินเดือน                  ๒๐  คะแนน 
(ข) วุฒิการศึกษา                        ๑๕  คะแนน 
(ค) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง       ๒๐  คะแนน 
(ง)  อายุราชการ                          ๑๕  คะแนน 
(จ) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง ๕ ปี)     ๑๕  คะแนน 
(ฉ) ความดีความชอบ (ย้อนหลัง ๕ ปี) ๑๕  คะแนน 

(๒.๒)  วิธีการคัดเลือก 
ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีการอ่ืน

เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ประกาศไว้
ในประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยก าหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จโดยต้อง
ยื่นเอกสารตามจ านวนชุดที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัครตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครและให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จ
ต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 

(๒.๓) ขั้นตอนการคัดเลือก 
(๒.๓.๑) เมื่อจะมีการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง 

ในระดับที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ต าแหน่งว่างแจ้งชื่อต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่งและข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณา  เช่น หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถที่ต้องการของแต่ละต าแหน่ง เป็นต้น  
(ตามแบบแนบท้าย)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกที่องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ งวิ เคราะห์งาน 
ในต าแหน่งที่ว่างหรือจะว่างก าหนดความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับ
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ต าแหน่ง หรือเป็นการก าหนดว่าพฤติกรรมแบบใดหรือคุณลักษณะแบบใดของผู้เข้ารับการคัดเลือก  
ที่จะสามารถท างานนั้นได้ประสบความส าเร็จ ซึ่งได้แก่ สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ และคุณลักษณะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจพิจารณา
แนวคิด ทัศนคติ ค่านิยมสร้างสรรค์ของนักบริหารที่พึงมี การปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องด าเนินการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตลอดจนแรงจูงใจที่จะเป็นแรงขับให้สามารถปฏิบัติงานได้ประสบ
ความส าเร็จ เป็นต้น 

(๒.๓.๒) คณะกรรมการคัดเลือกก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างให้สอดคล้องกับหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติมี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้ 

(๒.๓.๒.๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าแต่ละพฤติการณ์ 
หรือคุณลักษณะต่าง ๆ นั้น ควรพิจารณาจากข้อมูลใดประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ทราบถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะของผู้บริหาร เช่น พิจารณาจากประวัติการท างาน ประวัติส่วนบุคคล ประสบการณ์ การ
ฝึกอบรมและดูงาน  ผลการปฏิบัติงานตามเปูาหมายในอดีตด้านบริหารการจัดการ วิสัยทัศน์ เป็นต้น 

(๒.๓.๒.๒) ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน โดยวิธีการสัมภาษณ์ หรืออาจ
ใช้วิธีการอ่ืนเพ่ิมเติม โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จที่ผ่านมา
เ พ่ื อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ จ ะแสด งออกถึ ง ค ว ามรู้  ค ว ามสามา รถ  แล ะคว าม เหมาะสมของบุ คคล  
ในต าแหน่งที่ เปิดคัดเลือก ทั้ งนี้ ให้ระบุจ านวนเอกสารที่ต้องจัดส่ง ก าหนดวันส่งเอกสารวิสัยทัศน์  
และผลงานและก าหนดเสนอวิสัยทัศน์และผลงานในวันคัดเลือก(สัมภาษณ์) 

(๒.๓.๒.๓) ให้ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร โดยมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ และให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และให้ประกาศก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ด าเนินการคัดเลือก ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ก่อนวันด าเนินการคัดเลือก    ไม่น้อยกว่า 
๕ วันท าการ 

(๒.๓.๒.๔) การประกาศรับสมัคร และรับสมัคร ให้ก าหนดวันคัดเลือกให้
พร้อมกันทั่วประเทศปีละไม่เกิน ๔ ครั้ง ดังนี้ 

(ก)  ครั้งที ่๑   วันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม 
(ข)  ครั้งที่ ๒   วันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายน 
(ค)  ครั้งที่ ๓   วันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายน 
(ง)  ครั้งที่ ๔   วันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม 

(๒.๓.๒.๕) ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงานที่
ประสบความส าเร็จตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร 
เพ่ือให้คณะกรรมการคัดเลือกได้ศึกษาพิจารณาก่อน 

(๒.๓.๒.๖) ในการด าเนินการคัดเลือก ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก
เสนอรายชื่อพนักงานส่วนต าบลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน 
และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ต่อคณะกรรมการคัดเลือก โดยข้อมูลดังกล่าว 
จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความต้องการ
ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าที่ของต าแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการท างาน 
การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับต าแหน่งอ่ืน และข้อมูลอ่ืน ๆ เกี่ยวกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่ง เป็นต้น 
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(ข) ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และประวัติ
ส่วนตัวของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เสนอชื่อเพ่ือรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทั้งประวัติ
การศึกษา การฝึกอบรม ดูงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ความช านาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงาน
ส าคัญพิเศษหรือผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ ความช านาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงานส าคัญ
พิเศษหรือผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถของข้าราชการ ประวัติทางวินัยในอดีตของพนักงานผู้นั้น
ซึ่งควรเป็นข้อมูลที่เก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ 

(ค) ข้อมูลย้อนหลัง ๒ ปี เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกคน 

(๒.๔) ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนจากการด าเนินการคัดเลือกแล้ว จัดล าดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด และให้พิจารณาผู้ที่มีอยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้ง
ก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป   และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน   ให้จัดล าดับผู้ที่
คะแนนเท่ากัน   ดังนี้ 

(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารง   

ต าแหน่งในต าแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณา

จากเงินเดือนมากกว่า 
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน  ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน  ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใด 

มีอายุมากกว่า 
(๒.๕) เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการ

คัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงล าดับตามผล
คะแนนรวม โดยให้ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย  เพ่ือจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกตามล าดับต่อไป   

(๒.๖) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ให้ด ารงต าแหน่ง
ตามล าดับที่ ในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.จังหวัด)  

(๒.๗) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลัง 
มีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก ก็อาจให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในล าดับที่ถัดไปตาม
ประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ด ารงต าแหน่งได้ ภายใน ๖๐ วัน หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้
อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๑๐๘ ๖๖ให้องค์การบริหารส่วนต าบล รายงานการด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 

                                                   
๖๖

 ข้อ ๑๐๘  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน  ลงวนัท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
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(๑) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ๑ ชุด   และส าเนาประกาศรับ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ๒  ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ก่อนเริ่มรับ
สมัคร    ไม่น้อยกว่า  ๗  วันท าการ โดยให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจ านวน  ๑  ชุด ให้
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทราบด้วย 

(๒) เมือ่การคัดเลือกเสร็จสิ้น  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล รายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวัด) ภายใน ๕  วันท าการนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือกโดยให้ส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาบัญชีการกรอกคะแนน      ๑   ชุด 
(2) ส าเนาประกาศผลการคัดเลือก     ๑   ชุด 

(๓) หากมกีารเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและ
อ่ืนๆ นอกจากที่ก าหนดไว้เดิม ให้รายงานส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) โดย
ด่วนที่สุด 

หมวด  ๕ 

การบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๐๙ ๖๗การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือต าแหน่ง
อ่ืนที่ เ กี่ ยวข้องและเกื้ อกูลกัน  ซึ่ งก าหนดคุณวุฒิตามคุณสม บัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ งตรงกัน 
กับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขัน 

การร้องขอให้ด าเนินการสอบแข่งขัน การด าเนินการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีการ
สอบแข่งขัน การใช้บัญชีการสอบแข่งขัน การขอใช้บัญชีและการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

มิให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ  ๑๑๑ ข้อ ๑๑๖ 
ข้อ ๑๑๗ ข้อ ๑๒๓ ข้อ ๑๒๙ และข้อ ๑๓๓ 

 ข้อ ๑๑๐ ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในล าดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด 
ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือขาด  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล      
(ก.อบต.) อยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๑๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)   อาจบรรจุ

                                                   
๖๗

 ข้อ ๑๐๙  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก 

การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ 
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บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความช านาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

ข้อ ๑๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ   เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการจะต้องมี
ลักษณะต่อไปนี้ 

(๑) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้บุคลากรผู้ที่มีความรู้  ความสามารถและความช านาญงานในระดับผู้ช านาญการ  หรือผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน  

(๒) มีการก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการ เพ่ือรองรับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ตาม (๑)  โดยพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้น  
เป็นต าแหน่งระดับ ๖  ระดับ ๗  หรือระดับ ๘   

ข้อ ๑๑๓ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ราชการที่
จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอเหตุผลและ
ความจ าเป็น ค าชี้แจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความ 
สามารถ  และความช านาญงานสูงในระดับผู้ช านาญการ แล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานใน
ต าแหน่งที่ขอบรรจุและแต่งตัง้ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการท างาน  และผลงานที่ได้ปฏิบัติ
มา  ตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา 

ในเหตุผลค าชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
(๑) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ  ต าแหน่งที่จะบรรจุ และระดับต าแหน่ง  
(๒) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของต าแหน่งที่จะบรรจุ 
(๓) เหตุผลความจ าเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
(๔) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้ 

ข้อ ๑๑๔ กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ  ๑๑๓   
แต่ยังมิได้ก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการ  ตามที่ก าหนดในข้อ ๑๑๒ (๒)    ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากต าแหน่งอ่ืน    ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวด ๒  ว่าด้วย
การก าหนดต าแหน่งหรือการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลแล้วแต่กรณี  

ข้อ ๑๑๕ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ได้เห็นชอบการบรรจุ
บุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการ ในต าแหน่งใด  ระดับใดแล้ว    ให้ก าหนดอันดับเงินเดือนและ
ขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับ  โดยขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ ากว่าจุดกึ่งกลางระหว่าง
ขั้นสูงและข้ันต่ าของอันดับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 

ข้อ ๑๑๖ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  เห็น
ว่าไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน   อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ได้ในกรณีดังนี ้

(๑)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล   เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้คัดเลือก  เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
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(๓) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยเฉพาะ 

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้  เมื่อถึง  
ล าดับที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรั บราชการทหาร 
และได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ   เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 

(๕) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่ง 
ที่สอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๑๗ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระท าการใด ๆ ในระหว่างรับ
ราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  และผู้นั้นไม่
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  และมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด ๑ หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม   ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจาก
ราชการทหาร   ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 

พนักงานส่วนต าบล  ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้นับวันรับ
ราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ   รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพ่ือประโยชน์ตามประกาศนี้ 
และตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการ 

ข้อ ๑๑๘ เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนต าแหน่งในระดับเดียวกันไว้ส าหรับบรรจุผู้นั้น
กลับเข้ารับราชการ 

ข้อ ๑๑๙ พนักงานส่วนต าบลผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามข้อ ๑๑๘   
หากผู้นั้นประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม  จะต้องยื่นค าขอพร้อมด้วย
หนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน  ๑๘๐ วัน นับแต่วันพ้น
จากราชการทหาร 

ข้อ ๑๒๐ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร  
ตามข้อ ๑๑๙  หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระท าการใด ๆ  ใน
ระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง    หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง   
และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  อีกทั้งผู้นั้นได้ยื่นค าขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิมที่สงวนไว้  โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป  แต่   
ไม่ถึง ๑ ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล   โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและ
ในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น 
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ถ้ามีเศษของ ๖ เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อน าเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ ๖ เดือน ก็ให้สั่งบรรจุ  
ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น   

(๒) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ ๑ ปี ให้ผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูง
กว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 

(๓) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไปเศษของปีที่
ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ให้สั่ง
บรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพ่ิมจาก (๒) ได้อีก ไม่เกินครึ่งขั้นส าหรับ
ระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการค านวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน 
ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ (๑) วรรคสอง 

ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (๑)  (๒) หรือ (๓) นั้น จะต้องไม่ได้รับประโยชน์
มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่ง
ระดับเดิม 

ข้อ ๑๒๑ ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ  หากผู้ใดไม่เคยได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป   ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบ
ได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน  หากจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงาน
ดังกล่าว  ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนต าบล ด้วย 

ข้อ ๑๒๒ พนักงานส่วนต าบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความ
เสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม  ภายใน
ก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  ให้น าความที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑๙  และ 
ข้อ ๑๒๐  มาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนต าบลที่กล่าวถึงโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๒๓ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการ 
ไปปฏิบัติงานใด ๆ   ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว   ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ 

ข้อ ๑๒๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใด ๆ   ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่งในระดับเดียวกันส าหรับ
บ ร ร จุ ผู้ นั้ น ก ลั บ เ ข้ า รั บ ร า ช ก า ร ภ า ย ใ น ก า ห น ด เ ว ล าที่ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี อ นุ มั ติ  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น สี่ ปี  
นับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว 

ข้อ ๑๒๕ ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ  ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือน
เต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม  
จะต้องยื่นค าขอบรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการท างานตามแบบที่ก าหนด ก่อนวันสิ้นสุด
ก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ  ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  
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ข้อ ๑๒๖ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการท างานตาม      
ข้อ ๑๒๕  หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและผู้นั้นมีประวัติในการท างานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยไม่มีความเสียหายและยื่นค าขอบรรจุกลับภายในก าหนด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งบรรจุ     
ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิม  โดยให้ได้รับ
เงินเดือน ดังนี้  

(๑) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน       
ดังกล่าวตั้งแต่  ๖  เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล 
โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น 

ถ้ามีเศษของ ๖ เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อน าเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ ๖ เดือน ก็ให้สั่งบรรจุ 
ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น  

(๒) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงาน
ดังกล่าวครบ ๑ ปี ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 

(๓) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมตคิณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าว
ตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไปเศษของปีที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (๒) แล้วหากมีระยะเวลา
เหลือครบ ๖ เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพ่ิมจากข้อ (๒) 
ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นส าหรับระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการค านวณครั้ง
สุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ (๑) วรรคสอง 

ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (๑) ข้อ (๒) และ ข้อ (๓) นั้น จะต้อง
ไม่ ได้ รั บประโยชน์มากกว่ าผู้ ที่ มิ ได้ ออกจากราชการไปปฏิบัติ ง านตามมติคณะรั ฐมนตรี  และ 
ต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดับเดิม 

ข้อ ๑๒๗  ในการบรรจุผู้ ไปปฏิบัติ งานตามมติคณะรัฐมนตรี  กลับเข้ารับราชการ 
หากผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดในหมวด  ๖  ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วน
ต าบลด้วย 

ข้อ ๑๒๘ พนักงานส่วนต าบลที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย และ
ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิมภายในก าหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้น าความที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๒๕  และ
ข้อ ๑๒๖  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๙ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว  และไม่ใช่เป็นกรณีออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วนต าบลต้องการ
จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องยื่นค าขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้ 

(๑) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่น
ขอกลับเข้ารับราชการ 

(๒) ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ 
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(๓) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเดิม 
ซึ่งมีต าแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(๔) ส าเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่จะบรรจุ 
(๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๖) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(๗) ส าเนาหนังสือส าคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้ เปลี่ยนชื่ อตัว ชื่อสกุล  

หรือหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี) 
(๘) ส าเนาค าสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ 

ข้อ ๑๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารตามข้อ ๑๒๙  และประวัติ
การรับราชการและการท างานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากท่ีสุดมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๓๑ การพิจารณาเพ่ือบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ  
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือ 
ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

(๒) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะบรรจุ  และ
แต่งตั้งตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  

(๓) กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.) ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีระดับควบในสายงานใด  ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้
ในต าแหน่งระดับใดระดับหนึ่งที่เป็นระดับควบในสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับต าแหน่งอยู่     
และกรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) มิได้ก าหนดให้
เป็นต าแหน่งที่มีระดับควบ  ต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งนั้นขึ้นบัญชีรอการเลื่อนระดับต าแหน่ งอยู่   
เว้นแต่ผู้ที่จะกลับเข้ารับราชการนั้น   เป็นผู้ที่ออกจากราชการไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง    หรือสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออกจาก
ราชการเพ่ือติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ  หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิก
ต าแหน่ง  

ข้อ ๑๓๒ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามที่ประกาศนี้  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)   สั่ง
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม  และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นที่เคยได้รับอยู่
เดิมก่อนออกจากราชการ 

ข้อ ๑๓๓ การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอ่ืน  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
ผู้ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนต าบลให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในหมวด  ๘ 

ข้อ ๑๓๔๖๘ ผู้ ได้รับการแต่งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่ งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งใด  
ต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.ก าหนด 
                                                   
๖๘

  ข้อ ๑๓๔ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

คัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ 



 

 

49 

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้
หมายถึง ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดที่  ก.พ.  ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  อาจอนุมัติให้
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งได้ 

ข้อ ๑๓๕๖๙ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนต าบล หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของพนักงานส่วนต าบล หรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง
เกื้อกูลกันก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตาม
อ านาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีจะได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อน
มีค าสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จ
บ านาญ เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๑๓๖ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ยังมิได้ก าหนดต าแหน่ง  จะกระท ามิได้ 

ข้อ ๑๓๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  และแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

ข้อ ๑๓๘ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ให้มีการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของพนักงานส่วนต าบล  โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙  เดือน และการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องด าเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน 
และมีความเห็นว่าไม่ควรให้รับราชการต่อไป  ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นพนักงานส่วนต าบล  
แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด   ที่ได้รับ
จากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

ข้อ ๑๓๙ ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้  หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล    และ
ข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน  ซึ่งโอนมาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล   ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 

                                                   
๖๙

  ข้อ ๑๓๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ

คัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม)  ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ 
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ข้อ ๑๔๐ ภายใต้บังคับข้อ  ๑๔๙ (๒)  ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล 
ตามข้อ ๑๓๙  ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นต้นไป 

ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างจริงจัง มี
ความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรร
บุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๑๔๑ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ตามความเหมาะสม  แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  ปริมาณงาน  คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง  คุณธรรม  การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณ
และการรักษาวินัย 

วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ 
ให้เป็นไปตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จังหวัด)  ทราบ 

ข้อ ๑๔๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการปฏิบัติ  และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน    การ
ประพฤติตน  รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

ข้อ ๑๔๓ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน       
เสนอผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

ข้อ ๑๔๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน  ซึ่งอย่างน้อยต้อง
แต่งตั้งจากผู้มีหน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน  พนักงานส่วนต าบล   ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน 

ข้อ ๑๔๕ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ       
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมิน     
ที่ก าหนดไว้ ในข้อ  ๑๔๑  ท าการประเมินสองครั้ง  โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มาแล้วเป็นเวลาสามเดือน   และประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือน เว้นแต่
คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่ องจาก       
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลาคลอดบุตร  ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาปุวยเพราะ
ประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล   คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 

ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๑๔๙ (๒) เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง 
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ข้อ ๑๔๖ ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  และในกรณี 
มีกรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจท าความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 

ข้อ ๑๔๗ เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการตามข้อ  ๑๔๕  แล้ว ให้ประธานกรรมการ
ประเมินผล ฯ  รายงานผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๔๑    
ให้รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว   หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตาม          
ข้อ ๑๔๙ (๒)  แล้ว 

(๒) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔๑   
ให้รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง 

ข้อ ๑๔๘ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ  ๑๔๗ (๑) แล้ว        
ให้ประกาศว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้ง           
ให้ผู้นั้นทราบ และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้  ไปยังคณะกรรมการพนัก งานส่วนต าบล            
(ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันท าการนับแต่วันประกาศ 

ข้อ ๑๔๙ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ  ๑๔๗ (๒)  ให้
ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการ  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ ๑๔๗ และมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่
ได้รับรายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ  และส่งส าเนาค าสั่งให้ออกไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.จังหวัด)  ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่มีค าสั่ง 

(๒) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ต่อไปจนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลา  
สามเดือนแล้วแต่กรณี  ให้แสดงความเห็นในแบบรายงานแล้วแจ้ งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและคณะกรรมการทราบ  เพ่ือท าการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลา
ที่ขยายแล้ว  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้
นั้นยังต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ  โดย
น าความใน (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๕๐ การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวันที่ 
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วย และ 
ให้นับวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น  และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้น
ของเดือนสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้าย
ของเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา 

ข้อ ๑๕๑ พนักงานส่วนต าบลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้ใดได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ  ย้าย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหาร      
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลอีก      
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   ดังนี้ 
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(๑)  กรณีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับ
เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับ
ต าแหน่งเดิม   ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม ่

(๒) กรณีย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม   ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ  
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม  ถ้าย้ายไปด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน  
ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 

(๓)  กรณีโอนมาด ารงต าแหน่งใหม่  ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่  เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 

(๔)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ    
ทหาร  เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน ให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 

ข้อ ๑๕๒ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว หากภายหลังปรากฏ
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
ผู้นั้นให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม   หรือต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกับต าแหน่งเดิมที่ผู้นั้น มีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล       
(ก.อบต.จังหวัด)  แต่ทั้งนี้   ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่  และการรับ
เงินเดือน   หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที ่ ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งอ่ืนตามวรรคหนึ่ง  ให้รับเงิน          
เดือนในขั้นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รั บแต่งตั้ง       
ให้ด ารงต าแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

ข้อ ๑๕๓ ๗๐ องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีต าแหน่งสายงานผู้บริหารว่างในทุกกรณี ให้
รายงานต าแหน่งว่าง ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ต าแหน่งว่าง เว้นแต่กรณีเกษียณอายุราชการให้รายงานล่วงหน้าได้ก่อน 60 วันนับถึงวันเกษียณอายุราชการ 
แล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 

             (1)  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลใดประสงค์ด าเนินการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง     
สายงานผู้บริหารที่ว่างโดยการย้าย  การโอน การคัดเลือกเพ่ือรับโอน การรับโอนข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในต าแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน หรือ
การโอนลดระดับต าแหน่งโดยความสมัครใจ ให้ประกาศวิธีการตามความประสงค์และต้องเสนอชื่อผู้ที่จะ
แต่งตั้งในต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล          
(ก.อบต.จังหวัด) ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวและองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นไม่ได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ด ารงแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างต่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งต าแหน่งว่างต่อคณะกรรมการพนักงานส่วน

                                                   
๗๐

 ข้อ ๑๕๓ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
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ต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  เพ่ือรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ด าเนินการสรรหา
ต่อไป และให้ถือว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การคัดเลือกเพ่ือรับโอน  การรับโอนในต าแหน่ง
ประเภทและระดับเดียวกัน   หรือการโอนลดระดับต าแหน่งโดยความสมัครใจในครั้งนั้นเป็นอันสิ้นสุด        
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ต้องจัดท า
ทะเบียนก ากับไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุและแผนอัตราก าลังให้ชัด เจนว่า “อยู่ระหว่างการด าเนินการ  
สรรหาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล” พร้อมทั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ก ากับไว้ในแผนอัตราก าลังที่อยู่ใน            
ความรับผิดชอบ และให้สงวนต าแหน่ง ที่ว่างเพ่ือแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) เท่านั้น 

(2)  กรณีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้ด าเนินการสรรหาตาม (1) 
แล้วปรากฏว่าไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว  
แต่องค์การบริหารส่วนต าบลยังมีต าแหน่งว่างที่ได้รายงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
เหลืออยู่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) อาจก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบลสายงานผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะ           
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งว่างมาด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างโดยการย้าย  
การโอน การรับโอนก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาการด าเนินการในแต่ละครั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  เมื่อด าเนินการแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลใดได้เสนอชื่อผู้ที่จะ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง เพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล     
(ก.อบต.จังหวัด) ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดและมีต าแหน่ง
สายงานผู้บริหารว่างเนื่องจากการย้าย การโอน การรับโอน หรือองค์การบริหารส่วนต าบลใดไม่ได้เสนอชื่อผู้ที่
จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จังหวัด) ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด ให้ถือว่าการ
ด าเนินการสรรหาเกี่ยวกับการย้าย การโอน การรับโอนนั้นเป็นอันสิ้นสุด และให้องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
แจ้งต าแหน่งที่ว่างต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือรายงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ด าเนินการสรรหาต่อไป ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ต้องจัดท าทะเบียนก ากับไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุในแผน
อัตราก าลังให้ชัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการด าเนินการสรรหาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล” 
พร้อมทั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลลงลายมือชื่อ  
วัน เดือน ปี ก ากับไว้ในแผนอัตราก าลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้สงวนต าแหน่งที่ว่างเพ่ือแต่งตั้งจาก
บัญชีการสรรหาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เท่านั้น 

หมวด  ๖ 

                                                         การย้าย 
 



 

 

54 

ข้อ ๑๕๔ ๗๑ การย้ายพนักงานส่วนต าบล ผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีก
ต าแหน่งหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีการย้ายไปด ารงต าแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตราก าลังสามปี      
ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  

(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

 ข้อ ๑๕๕  ๗๒ การย้ายพนักงานส่วนต าบลให้พิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจ าเป็นอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย 

 ข้อ ๑๕6  ๗๓ การย้ายพนักงานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
สายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม 
ทั้งนี้ ต้องเป็นต าแหน่งว่างในแผนอัตราก าลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในต าแหน่งเดียวกัน 

 ข้อ ๑๕๗ ๗๔ การย้ายพนักงานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ให้กระท าได้ในกรณีเป็น
ต าแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปด ารงต าแหน่งสายงานอ่ืนนั้นในประเภทและระดับเดียวกัน 
โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนั้นแต่ไม่จ าต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาก่อนและให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1)  พนักงานส่วนต าบลผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนนั้น ให้ใช้
แบบประเมินตามทีค่ณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด   

(2) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับต าแหน่งของ  
สายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน 

(3)  ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนจะต้องได้คะแนนจากผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ส าหรับต าแหน่งที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะให้ทดสอบความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย 

(4) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตั้งเกินกว่าจ านวนต าแหน่งว่างให้น าคะแนนผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดท าบัญชีเรียงตามล าดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล    
(ก.อบต.จังหวัด) ให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นควรก าหนด
รายการประเมินเพ่ิมเติม เช่นการสัมภาษณ์  การทดสอบ ก็อาจพิจารณาก าหนดเพ่ิมเติมได้ กรณีมีคะแนน

                                                   
๗๑

 ข้อ ๑๕๔  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๗๒

 ข้อ ๑๕๕  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๗๓

 ข้อ ๑๕๖  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๗๔

 ข้อ ๑๕๗  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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เท่ากันให้จัดเรียงตามล าดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกล่าวให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นชอบการแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงล าดับที่ในบัญชีดังกล่าว 

 ข้อ ๑๕๗/๑ ๗๕ กรณีการย้ายพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น และปัจจุบันไม่ได้
ด ารงต าแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง ในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกได้  
ในต าแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิกด้วย 

กรณีการย้ายได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยได้รับ
คุณวุฒิการศึกษาท่ีขาดแคลนตามพ้ืนที่ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด โดยได้รับ
ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ได้รับคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล                
(ก.อบต.) ก าหนด 

 ข้อ ๑๕๗/๒ ๗๖ การย้ายพนักงานส่วนต าบลไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภท
ทั่วไป ระดับช านาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และ
ระดับเชี่ยวชาญ พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง
และตรงตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งในต าแหน่งนั้นด้วย โดย
ต้องผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนและ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้ 

(1) กรณีการย้ายมาด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคลและ
การปฏิบัติงาน 

(2) กรณีการย้ายมาด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคล การ
ปฏิบัติงาน และผลงาน 

 ข้อ 1๕๘ ๗๗ การย้ายพนักงานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นไป
ด ารงต าแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ต่างสายงาน ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งของต าแหน่งนั้น และจะต้องเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงาน 
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และ
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด  

การย้ายพนักงานส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการไปด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นในต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นไปด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นในต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของต าแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกที่ก าหนด 

                                                   
๗๕

 ข้อ ๑๕๗/๑  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๗๖

 ข้อ ๑๕๗/๒  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๗๗

 ข้อ ๑๕๘  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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 ข้อ 1๕๙ ๗๘ การย้ายพนักงานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสาย
งาน ประเภทที่แตกต่างจากเดิมและระดับที่ต่ ากว่าเดิม หรือย้ายพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่นหรือประเภทบริหารท้องถิ่นหรือสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ ให้กระท าได้ต่อเมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งและผู้นั้นต้องสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  

ในการย้ายพนักงานส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล            
(ก.อบต.จังหวัด) ต้องพิจารณาโดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยให้
ได้รับเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลเรื่องการให้พนักงานส่วนต าบลได้รับ
เงินเดือน 

 ข้อ 1๖๐ ๗๙ ในการสั่งย้ายพนักงานส่วนต าบลไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ให้
ค านึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานส่วนต าบลในการเลื่อนระดับสูงขึ้นด้วย ซึ่งอาจท าให้พนักงานส่วน
ต าบลผู้นั้นมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในสายงานที่แต่งตั้งใหม่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
ดังกล่าวได ้

 ข้อ 1๖๑ ๘๐ เมื่อมีค าสั่งย้ายพนักงานส่วนต าบลไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดแล้วให้
ผู้บังคับบัญชาแจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งดังกล่าวให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นทราบในวันที่ไป
รายงานตัวรับมอบหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นต่อไป 

 ข้อ 1๖๒ ๘๑ การย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลสายงานบริหาร ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) 
เป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งโดยจะต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งเดียวกัน ส าหรับเลขท่ีต าแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่วนระดับ  
วิทยฐานะและอัตราเงินเดือน ให้ติดตามตัวบุคคลไปก าหนดในต าแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีนี้ให้หมายรวมถึง
การย้ายให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างด้วย 

                                                   
๗๘

 ข้อ ๑๕๙  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๗๙

 ข้อ ๑๖๐  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๘๐

 ข้อ ๑๖๑  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๘๑

 ข้อ ๑๖๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 



 

 

57 

 ข้อ 1๖๓ ๘๒ การย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลสายงานการสอน ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็น
ผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งและสาขาวิชาเอกเดียวกัน ส าหรับเลขที่ต าแหน่งให้คงไว้ที่เดิม 
ส่วนระดับวิทยฐานะและอัตราเงินเดือน ให้ติดตามตัวบุคคลไปก าหนดในต าแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีนี้ให้
หมายรวมถึงการย้ายให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างด้วย 

ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเป็นพิเศษที่ไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลสายงานการสอน  โดยไม่จ าเป็นต้องด ารง
ต าแหน่งหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันได้เป็นการเฉพาะราย 

 หมวด   ๗ 

                                                       การโอน 

 ข้อ ๑๖๔ ๘๓ การโอนและรับโอนพนักงานส่วนต าบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดย
ความสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ด าเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 (๑) การโอนและรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  (๒) การโอนและรับโอนในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันในต าแหน่ง
ที่ว่าง 
  (๓) การโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยนกันในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับและ
ต าแหน่งเดิม ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (4) การโอนและรับโอนในต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดยต าแหน่ง         
ต่ ากว่าเดิม หรือมาด ารงต าแหน่งในประเภท สายงานเดิม โดยระดับต่ ากว่าเดิมในองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
  (5) การโอนและรับโอนผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าเดิม ตาม (4) แล้วประสงค์ขอโอนหรือขอ
ย้ายไปแต่งตั้งในต าแหน่งเดิม 

การโอนและรับโอน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
เกี่ยวข้องประสานกัน โดยก าหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพ่ื อเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่โอนมา     
ตามท่ีก าหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล 

                                                   
๘๒

 ข้อ ๑๖๓  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๘๓

 ข้อ ๑๖๔ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๑๖๕ ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษ       
ที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  หรือการแต่งตั้ งพนักงานส่วนต าบล
ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้สอบแข่งขันได้     
ผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น
เป็นพนักงานส่วนต าบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะบรรจุหรือ
แต่งตั้งนั้น  เสนอเรื่องการขอรับโอนพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้   
ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกได้   หรือได้รับคัดเลือก   แล้วแต่กรณี
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)   พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๖๖ ในการโอนพนักงานส่วนต าบลผู้สอบแข่งขันได้    ผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษ   
ที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน   ผู้สอบคัดเลือกได้  หรือผู้ได้รับคัดเลือก  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีการโอนภายในจังหวัดเดียวกันให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะรับโอน 
มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะรับโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบลของผู้ ที่จะโอนทราบ และให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลของผู้ที่จะโอน   เสนอเรื่องการให้โอนพนักงานส่วนต าบลนั้น  ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

(๒) กรณีการโอนต่างจังหวัดกัน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะรับโอนมีหนังสือแจ้ง
ความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลของผู้ที่จะโอนทราบ  และให้องค์การบริหารส่วนต าบลของผู้ที่จะโอน   
เสนอเรื่องการให้โอนพนักงานส่วนต าบลให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา  ให้
ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๖๗ ในการออกค าสั่งรับโอนพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่จะรับโอน  และการออกค าสั่งให้พนักงานส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งและหน้าที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสังกัดเดิมตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ของแต่ละแห่ง  
ตามข้อ  ๑๖๕ และข้อ ๑๖๖  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่งประสานกัน เพ่ือออกค าสั่งการรับโอน
พนักงานส่วนต าบล   และการให้พนักงานส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งและหน้าที่ โดยก าหนดให้มีผลในวัน
เดียวกัน   

ข้อ ๑๖๘ ให้พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับ
คัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือน   ดังนี้ 

(๑) กรณีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิม  และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ ากว่า หรือเท่า
คุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ   แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ได้รับอยู่
เดิม 

(๒) กรณีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าเดิม  และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ ากว่า
หรอืเท่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนใน
อันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการสอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่
ละอันดับที่พนักงานส่วนต าบลจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี้ 

(๓) กรณีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับต่ ากว่าเดิม  และผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่า
คุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้   หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน ในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม  ตาม



 

 

59 

ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่วนต าบลจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ท้ายประกาศนี ้ และหากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้
หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน  ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการสอบแข่งขันนั้น 

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการให้
พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่
ไมจ่ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน ซ่ึงได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ก็ได้ หาก
มีการระบุเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ในประกาศสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันในครั้งนั้น 

ข้อ ๑๗๐ ให้พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือ
ได้รับคัดเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  ได้รับเงินเดือนตามที่ก าหนดในหมวด ๓   
ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗๐/๑๘๔ กรณีพนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ไปสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนแล้ว เมื่อประสงค์จะโอนไปด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกได้นั้ น  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือให้ความเห็นชอบ
ให้พ้นจากต าแหน่งโดยออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งวันเดียวกันกับค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่รับโอน เว้นแต่ผู้นั้นอยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือกรณี
อ่ืนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นสมควรให้ชะลอการโอน 

กรณีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล สามารถมีมติเห็นชอบให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งและหน้าที่ได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้ งค าสั่งรับโอนจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จะรับโอน โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทุกครั้ง แล้วรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 

ข้อ ๑๗๑ ๘๕ การโอนและการรับโอนตามข้อ 164 (2) เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้
เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการรับโอนพนักงานส่วนต าบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาด ารงต าแหน่งที่
ว่าง คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจมีมติเห็นชอบให้รับโอนพนักงานส่วนต าบลจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภท สายงาน ระดับและต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่ว่าง และประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วน
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนนั้นแล้ว และเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล       

                                                   
๘๔

 ข้อ ๑๗๐/๑ เพ่ิมข้อความตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนต าบลผู้

สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคดัเลือกได้ หรือผู้ไดร้ับคัดเลือก (เพิ่มเติม)  ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ 
๘๕

 ข้อ ๑๗๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



 

 

60 

(ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งรับโอนให้ด ารง
ต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่ว่าง โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม และให้
แจ้งค าสั่งรับโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพ่ือออกค าสั่งให้โอน 
โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 

ข้อ ๑๗๒ ๘๖กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลว่าง
ลง และองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนต าบลจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลอื่นมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่ว่างในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนคณะหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า ๗  คน 

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
แต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ๑ คน        ประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ๒ คน       กรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน      กรรมการ 
(๔) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คน  กรรมการ 
 (๕) ท้องถิ่นจังหวัด                                                                   กรรมการ 
(๖) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       กรรมการ 
(๗) ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง               เลขานุการ 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ประสงค์เป็นกรรมการ ตามข้อ ๑๗๒ (๔)   
ให้แต่งตั้งผู้ทีน่ายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายเป็นกรรมการแทน              

กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ
๑๗๒ (๒) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการที่มีต าแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗  ขึ้นไป   
ในสังกัดส่วนราชการนั้น หรือนายอ าเภอในจังหวัดนั้น 

กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ๑๗๒ (๓)   
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนที่มีความรู้ความสามารถหรือผู้มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานบุคคล  การบริหาร
การปกครอง  ด้านกฎหมาย และงานด้านท้องถิ่น  ซึ่งอาจเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคล
ทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าว 

เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนตามข้อ ๑๗๒ (๗) ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล พิจารณาแต่งตั้งจากพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน ท าหน้าที่ในงาน
ด้านธุรการต่าง ๆ  ของคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

                                                   
๘๖

 ข้อ ๑๗๒  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อ

รับโอนพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 
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ข้อ ๑๗๓ หลักเกณฑ์การคัดเลือก  วิธีการคัดเลือก  และการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือโอน  ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามท่ีก าหนดในหมวด ๔  ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗๔ ให้คณะกรรมการคัดเลือก  ด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด    และ
ได้แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แล้วประกาศผลการคัดเลือก
เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณารับโอน 

ข้อ ๑๗๕ ๘๗ การโอนและการรับโอนตามข้อ 164 (3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะ
รับโอนและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอมในการโอนและรับโอนโดยการ
สับเปลี่ยนต าแหน่งดังกล่าว 
  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว                
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งรับโอนให้ด ารงต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดิม    
โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม และให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพ่ือออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 

 
ข้อ ๑๗๖ ๘๘ การโอนและการรับโอนตามข้อ 164 (4) กระท าได้ต่อเมื่อพนักงานส่วนต าบล

พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนผู้นั้นสมัครใจ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน ที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนนั้นแล้ว เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล            
(ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งรับโอน โดยให้
ได้รับอัตราเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบลได้รับเงินเดือน และให้แจ้งค าสั่งรับโอน ให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพ่ือออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 

 ข้อ ๑๗๗ ๘๙ การโอนและการรับโอนตามข้อ 164 (5) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจ
รับโอนหรือย้ายผู้นั้นไปด ารงต าแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งได้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล      
(ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม 
 พนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม              
โดยต าแหน่งต่ ากว่าเดิมตามข้อ 176 หากประสงค์จะโอนไปด ารงต าแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งให้โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้             
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยการออกค าสั่งให้
โอนต่อเมื่อได้รับแจ้งค าสั่งรับโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนแล้ว 

                                                   
๘๗

 ข้อ ๑๗๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๘๘

 ข้อ ๑๗๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๘๙

 ข้อ ๑๗๗ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๑๗๘๙๐  กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและ   การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น  ในพ้ืนที่ระหว่างพนักงานส่วนต าบลกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้น าชุมชน และ
ไม่สามารถด าเนินการโอนพนักงานส่วนต าบลระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักความสมัครใจได้ ให้
ถือปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๑๗๘ ทวิ๙๑ ยกเลิก 
หมวด 8 

การโอนและรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน 

ส่วนที่ 1  

การโอนพนักงานส่วนต าบลไปเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน 
 
 

  ข้อ ๑๗๙๙๒  การโอนพนักงานส่วนต าบลไปเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน โดยความสมัครใจของ
ผู้ขอโอน เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับหนังสือแจ้งความประสงคร์ับโอนพนักงานส่วนต าบลผู้ใดจากส่วน
ราชการอ่ืน   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องประสานกัน โดยก าหนดวันที่รับโอน
และให้โอน   มีผลในวันเดียวกัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ    เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งให้โอนและแจ้งค าสั่งให้โอนให้ส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือออก
ค าสั่ งรับโอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน และให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล                  
(ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 
 

ส่วนที่ 2  

การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน 
 
 

  ข้อ ๑๘๐๙๓ การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล โดยความสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
                                                   
๙๐

 ข้อ ๑๗๘ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๙๑

 ข้อ ๑๗๘ ทวิ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๙๒

 ข้อ ๑๗๙ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๙๓

 ข้อ ๑๘๐ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
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  (1) การรับโอนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
     (ก) ต าแหน่งที่จะน ามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน 
     (ข) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับใด ต้องมี

คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 
                (ค) ข้าราชการประเภทอ่ืน หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ใช้

คุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านั้นขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน 
หรือไม่เคยได้รับแต่งตั้งโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้อง
สอบแข่งขันให้ด ารงต าแหน่งที่ต้องใช้วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในประเภทวิชาการ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในต าแหน่ง สายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก 
       (ง) การรับโอนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ต้องด าเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมิน
บุคคล   ผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 
       (จ) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใด ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้
ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่ 
 (2) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตาม (1) ให้ด าเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
      (ก) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณี
พิเศษ ตามข้อ 116 (2) โดยให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีเ่กี่ยวข้องตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
       (ข) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหาร 
       (ค) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนในต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 
 การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามวรรคหนึ่ง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล      
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องประสานกัน โดยก าหนดวันรับโอนและให้โอนมีผล     
ในวันเดียวกัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ           
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลออกค าสั่งรับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล และให้แจ้งค าสั่งรับโอนให้ส่วนราชการ
อ่ืนทราบ เพ่ือออกค าสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
  เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่โอนมา      
ตามท่ีก าหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นข้าราชการประเภทอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล 

 ข้อ ๑๘๑ ๙๔ การโอนและการรับโอนตามข้อ 180 (2) (ข) กระท าได้โดยให้ชี้แจงเหตุผล
ความจ าเป็น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน และความช านาญการของผู้ที่จะขอโอน และ
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ และมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดที่ออกโดยผู้มีอ านาจในการ
ออกค าสั่งบรรจุแต่งตั้งตามที่กฎหมายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้นๆ  ก าหนดว่า ผู้นั้นมี
ลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหารที่จะรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลใน
ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอ านวยการท้องถิ่น หรือสายงานบริหารสถานศึกษา ให้รับโอนและ

                                                   
๙๔

 ข้อ ๑๘๑  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
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แต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาด ารงต าแหน่งในประเภท สายงาน และ
ระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
 หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพ่ือรับโอน ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ส าหรับการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับที่สูงขึ้นตามที่ก าหนดในหมวด 4 ว่า
ด้วยการคัดเลือก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๘๒ ๙๕ การโอนและการรับโอนตามข้อ 180 (2) (ค) กระท าได้โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่จะรับโอนและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว ให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการรับโอนต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
โดยให้ชี้แจงเหตุผล   ความจ าเป็น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน และความช านาญการของผู้ที่จะขอ
โอน และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งรับโอน ส าหรับการจะบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในประเภท สายงาน และระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นผู้ก าหนด  

ข้อ ๑๘๓ ๙๖ การได้รับเงินเดือนและการได้รับเงินประจ าต าแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 

หมวด  ๙ 

การเลื่อนระดับ 

ข้อ ๑๘๔ การเลื่อนพนักงานส่วนต าบลขึ้นแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้   หรือผู้สอบคัดเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งนั้นได้ หรือจากผู้ได้รับ
คัดเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งนั้น  

ข้อ ๑๘๕ การเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและ แต่งตั้ง
ตามล าดับที่ในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนั้นแล้วแต่กรณี  ส าหรับการเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้
ได้รับคัดเลือก   ให้เลื่อนและแต่งตั้งตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ  ความประพฤติ 
และประวัติการรับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแล้ว 

ข้อ ๑๘๖ ๙๗  ยกเลิก 

ข้อ ๑๘๗ ๙๘  ยกเลิก 

                                                   
๙๕

 ข้อ ๑๘๒  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
๙๖

 ข้อ ๑๘๓  ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จังหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานส่วน

ต าบล ต าแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๖๑   ลงวนัที่  ๒๘  กนัยายน  ๒๕๖๑ 
๙๗

 ข้อ ๑๘๖  ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จังหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานส่วน

ต าบล ต าแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๖๑   ลงวนัที่  ๒๘  กนัยายน  ๒๕๖๑ 
๙๘

 ข้อ ๑๘๗  ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จังหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานส่วน

ต าบล ต าแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๖๑   ลงวนัที่  ๒๘  กนัยายน  ๒๕๖๑ 
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ข้อ ๑๘๘ ๙๙  ยกเลิก 

 

 

ข้อ ๑๘๙ ๑๐๐ ยกเลิก 

ข้อ ๑๙๐ ๑๐๑  ยกเลิก 

ข้อ ๑๙๑ ๑๐๒  ยกเลิก 

ข้อ ๑๙๒  การเลื่อนและแต่งตั้ งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารให้ด ารงต าแหน่ งผู้บริหาร 
ในระดับที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เลื่อนและแต่งตั้ งได้เมื่อมีต าแหน่งในระดับนั้นว่าง    
โดยวิธีการคัดเลือกตามที่ก าหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก 

ข้อ ๑๙๓ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตาม
หลักเกณฑ์  ดังนี้  

(๑) ต าแหน่งผู้บริหารระดับ ๗    
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามท่ีก าหนดไว้ใน

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๗ 
(ค) ได้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
(ง) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 

(๒) ต าแหน่งผู้บริหารระดับ ๘  
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ก าหนดไว้  ใน

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 
(ค) ได้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
(ง) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาในระดับดีขึ้นไป 

ข้อ ๑๙๔ หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ด าเนินการตามหลัก เกณฑ์ 
และเงื่อนไขการคัดเลือกที่ก าหนดในหมวด  ๔  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้แบบประเมินฯ   

                                                   
๙๙

 ข้อ ๑๘๘  ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จังหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้พนกังานส่วน

ต าบล ต าแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๖๑   ลงวนัที่  ๒๘  กนัยายน  ๒๕๖๑ 
๑๐๐

 ข้อ ๑๘๙  ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จังหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้พนกังาน

ส่วนต าบล ต าแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๖๑   ลงวนัท่ี  ๒๘  กนัยายน  ๒๕๖๑ 
๑๐๑

 ข้อ ๑๙๐  ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จังหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้พนกังาน

ส่วนต าบล ต าแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๖๑   ลงวนัท่ี  ๒๘  กนัยายน  ๒๕๖๑ 
๑๐๒

 ข้อ ๑๙๑  ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จังหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้พนกังาน

ส่วนต าบล ต าแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๖๑   ลงวนัท่ี  ๒๘  กนัยายน  ๒๕๖๑ 
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ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบลที่ก าหนดในหมวด  ๑๒ 

ข้อ ๑๙๕ การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นใน
องค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๑๙๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เลื่อนและแต่งตั้ง โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก 

ข้อ ๑๙๖  การก าหนดให้ได้รับเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้ ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับเงินเดือน ที่ก าหนดในหมวด ๓ 

ข้อ ๑๙๗ การเลื่อนพนักงานส่วนต าบลที่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง หรือมีค าสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกฟูองร้องคดีอาญา ขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  
ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นได้เป็นต้น
ไป 

    หมวด  ๑๐ 

                            การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ข้อ ๑๙๘ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมต่อต าแหน่งหน้าที่ และปฏิบัติราชการ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ  ถือว่าผู้นั้นมีความชอบจะได้รับ
บ าเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นค าชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติ  รางวัล หรือการได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามควรแก่
กรณ ี

ข้อ ๑๙๙ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยค านึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความ
อุตสาหะ ในการปฏิบั ติ ง าน  ความมี คุณธร รมและ จริ ยธ รรม   ตลอดจนการรั กษาวิ นั ย  และ 
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบล    

ข้อ ๒๐๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบล ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
ในหมวดนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา 

ในกรณีที่ไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนให้ 

 ข้อ ๒๐๑๑๐๓ ในประกาศก าหนดนี้ 
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 
“ครึ่งปีท่ีแล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๐๒๑๐๔ ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลปีละสองครั้ง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

                                                   
๑๐๓

 ข้อ ๒๐๑  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
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ข้อ ๒๐๓๑๐๕ การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 
(1) ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน

ในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
(2) ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน

ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 
ข้อ ๒๐๔๑๐๖ พนักงานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหน่งประเภทและระดับที่ได้รับอัตราเงินเดือนถึง

อัตราเงินเดือนขั้นสูงของอันดับหรือระดับเงินเดือนส าหรับประเภทต าแหน่งที่ได้รับแต่ งตั้งนั้น เมื่อได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไป
ของแต่ละประเภทต าแหน่ง โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิมก่อน หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ให้ได้รับ
อัตราเงินเดือนในข้ันใกล้เคียงที่สูงกว่าแล้วจึงเลื่อนขั้นเงินเดือน เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้ได้รับเงินเงินเดือนในต าแหน่ง       
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

(2) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินเงินเดือนในต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับสูง 

(3) ผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น ระดับสูง ให้ได้รับเงินเงินเดือนในต าแหน่ง     
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง 

 ข้อ ๒๐๕๑๐๗ พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละ
ครั้ง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ 
จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๒๐๒ แล้วเห็นว่าอยู่
ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ัน 

(2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน      

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 

                                                                                                                                                             
๑๐๔

 ข้อ ๒๐๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๐๕

 ข้อ ๒๐๓  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๐๖

 ข้อ ๒๐๔  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวนัท่ี ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
๑๐๗

 ข้อ ๒๐๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
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(6) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ การ
วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

(7) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่
รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม

กฎหมาย ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
(ฌ) ลาไปฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวย ให้นับ

เฉพาะ วันท าการ 

ข้อ ๒๐๖๑๐๘ พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละ
ครั้ง ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๒๐๕ และอยู่ใน
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี เด่น และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่
ดีได ้

(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรอง
ให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 

(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

                                                   
๑๐๘

 ข้อ ๒๐๖  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)   ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
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(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

(5) ปฏิบัติงานต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ และ
งานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

(6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่
ประเทศชาติ 

 ข้อ ๒๐๗๑๐๙ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามข้อ ๒๐๕   และ      
ข้อ ๒๐๖ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ  ๒๐๒ มาเป็นหลักใน
การพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการ
มาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผู้นั้น
แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

ข้อ ๒๐๘๑๑๐ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานให้นับช่วงเวลาการ
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๐๕ (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์  เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๒๐๕ (5) หรือ (6) หรือ (7)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 

ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดโอน เลื่อนต าแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการ  
ในหน่วยราชการอ่ืน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๐๕ (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการ และการ
ปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๒๐๙๑๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๐๗ ประกอบกับข้อ ๒๑๑ ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใด    
อยู่ในหลักเกณฑท์ี่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๒๐๕ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการ
เป็นข้าราชการ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตาม
ข้อ ๒๐๖ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 

ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้เพราะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
โควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานส่วนต าบล
ผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ

                                                   
๑๐๙

 ข้อ ๒๐๗  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๑๐

 ข้อ ๒๐๘  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๑๑

 ข้อ ๒๐๙  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
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จ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้น
เงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจ านวน
ข้าราชการที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 

ข้อ ๒๑๐๑๑๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล ซึ่งในครึ่งปีที่
แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๐๕ (9) (ช) หรือลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ด้านอาชีพตามข้อ ๒๐๕ (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้   ครั้งละ
ไม่เกินครึ่งขั้นทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๑๑๑๑๓ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะน าเอาเหตุที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูก
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง     หรือถูกฟูองคดีอาญา      
มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ ๒๑๒๑๑๔ ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่ งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๒๑๓๑๑๕ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท า
ให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้   ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดนี้ 

ข้อ ๒๑๔๑๑๖ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้น
เงินเดือนแต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญ ในวันที่ 30 กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

                                                   
๑๑๒

 ข้อ ๒๑๐  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๑๓

 ข้อ ๒๑๑  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘   
๑๑๔

 ข้อ ๒๑๒  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๑๕

 ข้อ ๒๑๓  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๑๖

 ข้อ ๒๑๔  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
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ข้อ ๒๑๕๑๑๗ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนต าบลผู้ ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้น
เงินเดือนแต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่
ความตาย 

ข้อ ๒๑๖๑๑๘ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่ง
ขั้น ตามข้อ ๒๐๕ เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาท างานสายตามที่ก าหนด 
หรือเหตุจ าเป็นนอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ 
ที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าเสนอ         
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พร้อมด้วยเหตุผล เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย          
ถ้าคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 

ข้อ ๒๑๗๑๑๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ เลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในประกาศนี้ 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงาน
ส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 

ข้อ ๒๑๘  การก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  

ข้อ ๒๑๙ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถึงแก่ความตาย  เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ ทั้งนี้ ให้น ากฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ        
โดยอนุโลม  

ข้อ ๒๒๐ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของพนักงานส่วนต าบลผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ โดย
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิ เศษ            
ตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดรายละเอียด  ดังนี้ 

(๑) ชื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ถึงแก่ความตาย  และประวัติการรับราชการของพนักงาน 
ส่วนต าบลผู้ถึงแก่ความตาย 

                                                   
๑๑๗

 ข้อ ๒๑๕  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๑๘ข้อ ๒๑๖  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘   
๑๑๙

 ข้อ ๒๑๗  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจังหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๒)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
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(๒) รายงานเหตุที่พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

(๓) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ใน
การค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

(๔) ส าเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย 
(๕) เอกสารอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒๒๑ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว  ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จ านวนไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ   เพ่ือพิจารณารายงาน การขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษของพนักงานส่วนต าบลผู้ถึงแก่ความตายเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

ข้อ ๒๒๒ ในการพิจารณาของคณะกรรมการ   ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษตามข้อ  ๒๒๐  โดยให้พิจารณา ดังนี้ 

(๑) พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นถึงแก่ความตาย  เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(๒) เหตุที่ท าให้ถึงแก่ความตาย  มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ตาย 

หรือจากความผิดของผู้ตาย 
(๓) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ใน

การค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

ข้อ ๒๒๓ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ ๒๒๒  แล้ว   ให้ เสนอความเห็น 
ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ใน
การค านวณบ าเหน็จบ านาญต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณา 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษและ
ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๒๒๔ การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ผู้ถึงแก่ความ
ตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจสั่งตามมติ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล   (ก.อบต.จังหวัด) ตามข้อ  ๒๒๓   โดยให้มีผลเพ่ือประโยชน์ในการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญเท่านั้น 
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หมวด  ๑๑ 

ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๒๕๑๒๐ องค์การบริหารส่วนต าบล มี ๓ ขนาด ได้แก่ 
(๑) ขนาดใหญ่ 
(๒) ขนาดกลาง 
(๓) ขนาดเล็ก 
การแบ่งโครงสร้าง การก าหนดต าแหน่ง การประเมิน ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลาง 

พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  บทเฉพาะกาลตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล         
( ก.อบต.) ก าหนด 
(ข้อ 225  (1) (2) (3)  ใช้ข้อความตามเนื้อหาเช่นเดียวกันกับประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ) 

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี 3 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญ ระดับสูง และประเภทพิเศษ 

ข้อ ๒๒๖ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และกฎหมายอื่นท่ีก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

ในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความต้องการและความ
เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒) กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ให้ส่วนราชการตาม (๑)  มีฐานะเป็นกองหรือเป็นส่วน 

ข้อ ๒๒๗ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนตามข้อ ๒๒๖  วรรคสอง (๒)   ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 

(๑) กองคลัง  หรือส่วนการคลัง 
(๒) กองช่าง  หรือส่วนโยธา 

ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนต าบลอาจประกาศก าหนดได้ตามความเหมาะสมของแต่
ละองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้แก่ 

(๑) กองหรือส่วนส่งเสริมการเกษตร 
(๒) กองหรือส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๓) กองหรือส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

                                                   
๑๒๐

 ข้อ ๒๒๕  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัโครงสร้าง           

ส่วนราชการและระดบัต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
                              และประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัโครงสร้าง           
ส่วนราชการและระดบัต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวนัท่ี ๙  เมษายน  ๒๕๖๓ 
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(๔) กองหรือส่วนราชการอ่ืนตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์การ    
บริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๒๒๘ ภายใต้บังคับข้อ ๒๒๙  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจประกาศก าหนดกอง  หรือ
ส่วนราชการอ่ืนได้ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  

ข้อ ๒๒๙ ในการประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ ๒๓๑ ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล  จัดท าเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนภายในกรอบที่ก าหนด ดังนี้ 

(๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล   และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วน
ราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

(๒) กองคลัง หรือส่วนการคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  
การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคัญ  ฎีกางาน
เกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ 
ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  
การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท างบทดลองประจ าเดือน  ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลและงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

(๓) กองช่าง หรือส่วนโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ   การ
จัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ  
การตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การ
รวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง 
และงานอื่น ๆ   ที่เก่ียวข้องและทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๓๐ การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศจั ดตั้งขึ้น ให้ก าหนดให้
ครอบคลุมภารกิจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่กฎหมายก าหนดหรือภารกิจหน้าที่ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องปฏิบัติ  และการก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว  ต้องมีความชัดเจนและ
ไม่ซ้ าซ้อนระหว่างกองหรือส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ข้อ ๒๓๑ การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองหรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
จัดแบ่งส่วนราชการภายในได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 

(๑) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน  ให้พิจารณาจัดแบ่งตามความเหมาะสมและ    
ความจ าเป็นตามภารกิจหน้าที่และปริมาณงานของส่วนราชการนั้น  โดยจัดแบ่ง ฝุาย กลุ่มหรือชื่องานอ่ืนใด
เป็นจ านวนเท่าใดตามที่เห็นสมควรและเป็นที่เข้าใจได้ถึงภารกิจหน้าที่ของฝุายหรือกลุ่มงานนั้น 
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(๒) การก าหนดอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในที่ได้จัดแบ่ง
นั้น จะต้องก าหนดให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกับส่วนราชการอ่ืน และต้องอยู่ภายในกรอบอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการนั้น 

ข้อ ๒๓๒ การประกาศก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ  และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ ๒๒๙ และข้อ ๒๓๑  ให้
องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าเป็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วเสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้ความเห็นชอบ   เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล                 
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว    ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามในประกาศใช้
บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓๓ การจัดตั้งกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นใหม่  เพ่ือรองรับภารกิจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือการปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ซึ่งมีการจัดตั้งกอง หรือส่วนราชการขึ้นใหม่  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอเหตุผลความจ าเป็น และร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่  เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดังนี้ 

(๑) เหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องจัดตั้งกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่ 
(๒) ชื่อกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
(๓) อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นั้น 
(๔) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตาม (๓) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้องจัดตั้งเป็น

หน่วยงานระดับกองและก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลในส่วนราชการนั้น 
(๕) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่  โดย

ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและการจัดแบ่งส่วนราชการ
ภายในตามข้อ ๒๓๒ 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้ค านึงถึง
ภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่กฎหมายก าหนด  ลักษณะงาน   
คุณภาพของงาน  ปริมาณงาน  และความจ าเป็นความเหมาะสม  ตลอดทั้งอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล  
และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๒๓๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาการขอจัดตั้ง
หรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการตามข้อ  ๒๓๓  แล้ว  ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่  และ
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลที่ก าหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นการปรับเกลี่ย 
มาจากกองหรือส่วนราชการอ่ืนภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่เพ่ิมอัตราก าลังให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลงนามในประกาศใช้บังคับ และด าเนินการตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล        
(ก.อบต.จังหวัด)   

(๒) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่ วนราชการใหม่ และ
อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลที่ก าหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิมใหม่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามในประกาศใช้บังคับและด าเนินการตามมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

(๓) กรณีมีมติเป็นประการอ่ืนใด ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามมติของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) นั้น 
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ข้อ ๒๓๕ อ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการควบคุมและ
รับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๒๓๖ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล        
ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และล าดับความส าคัญของ    
แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

ในการปฏิบัติราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จะให้มีรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มรีองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    เป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย 

ข้อ ๒๓๗ ให้ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลคนหนึ่ง  เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง   และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ข้อ ๒๓๘ ในกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน มีผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของกองหรือส่วนราชการนั้น 

ข้อ ๒๓๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
การก าหนดให้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งใดที่มิได้ก าหนดไว้ตามประกาศนี้  บังคับบัญชาพนักงาน
ส่วนต าบลในส่วนราชการใด ฐานะใด  ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย โดยท าเป็น
หนังสือ    

ข้อ ๒๔๐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจในการสั่งการอนุญาต   การ
อนุมัติ  หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติ  หรือด าเนินการตามกฎหมายใด 
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทนก็ได้  ทั้งนี้   ให้เป็นไปตามกฎหมาย     
ว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  อ านาจในการสั่ง  
การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการด าเนินการอ่ืนที่ผู้ด ารงต าแหน่งใด จะพึงปฏิบัติหรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถ้ากฎหมาย 
ระเบียบ    ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้
เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น อาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน
ปฏิบัติราชการแทนได้   ดังนี้ 
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(๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบให้กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ผู้อ านวยการกอง  หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

(๓) ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน อาจมอบให้พนักงาน
ส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้น  

การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสอง ให้ท าเป็นหนังสือ 

ข้อ ๒๔๑ เมื่อมีการมอบอ านาจตามข้อ  ๒๔๐  โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้อง
รับมอบอ านาจนั้น   และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ 

ข้อ ๒๔๒ ในการมอบอ านาจตามข้อ ๒๔๐  วรรคสอง (๑) และ (๒)  ให้ผู้มอบอ านาจ
พิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  การกระจายความ
รับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่งของผู้มอบอ านาจ  และผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบ
อ านาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจดังกล่าว 

เมื่อได้รับมอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 

ข้อ ๒๔๓ การรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในกรณีที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

 ข้อ ๒๔๔๑๒๑ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ในกรณี
ที่ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน    ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลายคน ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน     ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้   ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  หรือกรณีที่ไม่มี
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตามวรรคหนึ่ง ให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอาวุโสตามแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ข้อ ๒๔๕๑๒๒ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ในกรณี
ที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ

                                                   
๑๒๑

 ข้อ ๒๔๔ แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการ

บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
๑๒๒

 ข้อ ๒๔๕  แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการ

บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๐ 
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ราชการได้   ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใด
คนหนึ่ง ที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่ถ้านายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรเพ่ือความ
เหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจ
แต่งตั้งพนักงานคนใดคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนได้ 

ข้อ ๒๔๖ ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือ

มอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน   ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้
ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ  หรือให้มีอ านาจหน้าที่
อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน  มีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๔๗ การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามที่ก าหนดในประกาศนี้  ไม่กระทบกระเทือน
อ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลอ่ืน เป็นผู้รักษา
ราชการแทนตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วย
พ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๒๔๘ ในกรณีที่ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งอ่ืนว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้มีการก าหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษา
ราชการแทน    ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจสั่งให้พนักงานส่วนต าบลที่เห็นสมควรโดยให้
พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ   ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุดให้รักษาการใน
ต าแหน่งนั้นได ้

ผู้รักษาการในต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาการนั้น   
ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืน  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ  
ค าสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการ 
ในต าแหน่งท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างที่รักษาการในต าแหน่งแล้วแต่กรณี 

 

หมวด  ๑๒ 

การบริหารงานบุคคล 

ส่วนที่ ๑ 

การสั่งพนักงานส่วนต าบลประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๒๔๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  มีอ านาจสั่งพนักงานส่วนต าบลให้ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
การชั่วคราว  โดยให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่เดิมได้  ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อพนักงานส่วนต าบลมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง  หรือถูกฟูองคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา   เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท า
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โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือกรณีที่ถูกฟูองนั้น  พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้  และถ้า
ให้ผู้นั้นคงอยู่ในต าแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิดการเสียหายแก่
ราชการ 

(๒) เมื่อพนักงานส่วนต าบลกระท าหรือละเว้นกระท าการใดจนต้องค าพิพากษา 
ถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าความผิดอาญา  และผู้มีอ านาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค า
พิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระท าหรือละเว้นกระท าการนั้นเป็นความผิดวินัย
ร้ายแรง 

(๓) เมื่อพนักงานส่วนต าบลละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาได้
ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้นเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

(๔) เมื่อพนักงานส่วนต าบลกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัย  การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยและได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 

(๕) เมื่อพนักงานส่วนต าบลมีกรณีถูกแต่ งตั้ งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน 
ในกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล 

(๖) เมื่อพนักงานส่วนต าบลมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน  หรือมีการ
ใช้ส านวนการสอบสวนพิจารณาด าเนินการในกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความ 
สามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน  ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
ราชการหรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการด าเนิน  การทาง
วินัย 

(๗) เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัย   
ว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนแล้วเห็นว่า
กรณีมีมูล และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในต าแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(๘) เมื่อพนักงานส่วนต าบลได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(๙) เมื่อพนักงานส่วนต าบลได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
(๑๐) เมื่อพนักงานส่วนต าบลได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ในประเทศหรือต่างประเทศ 
(๑๑) กรณีอ่ืนที่มีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

ข้อ ๒๕๐ ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการสั่งพนักงานส่วนต าบลให้ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราว  ให้แสดง
รายละเอียดในค าเสนอขอ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค าชี้แจง เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์แก่ราชการ และระยะเวลาที่จะสั่ง
พนักงานส่วนต าบลให้ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกเดือน เว้นแต่การสั่งประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๒๔๙ (๘)  (๙) และ (๑๐) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาต   
ให้ลา 
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(๒) หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผู้ถูกสั่ง ให้
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  ยกเว้นกรณีตามข้อ  ๒๔๙ (๘) (๙) และ (๑๐) 

ข้อ ๒๕๑ การสั่งพนักงานส่วนต าบลให้ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราว  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งได้ตามมติของ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็น
เวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ถูกสั่งให้ประจ า  เว้นแต่กรณีสั่งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตาม         
ข้อ ๒๔๙ (๘) (๙) และ (๑๐) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา 

เมื่อมีการสั่งพนักงานส่วนต าบลผู้ใดให้ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว  และถ้านายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เห็นว่ายังมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษที่จะต้องสั่งให้ผู้นั้นประจ าต่อไปอีก เกิน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง   ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล               
(ก.อบต.จังหวัด) ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี  ทั้งนี้ ให้ขอขยายเวลาก่อนวันครบก าหนดเวลาเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อนวันครบก าหนดเวลาเดิมน้อยกว่าสามสิบวันได้ 

การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้น าความตามข้อ ๒๕๒ (๑) และ (๒)  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๕๒ ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการสั่งพนักงานส่วนต าบลให้ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราวตาม         
ข้อ ๒๔๙ (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)    หากองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนในต าแหน่งผู้ที่ถูกสั่งให้ประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบล  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามข้อ ๒๕๐ (๑) และ (๒)  และให้เสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมใหม่ เพ่ือรองรับพนักงานส่วนต าบลผู้ถูกสั่งให้ประจ า
ดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัว โดยให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขว่า หากต าแหน่งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลง
ให้ยุบเลิกต าแหน่งได้    

เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น ให้ประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) และให้น าความที่ก าหนดใน
ข้อ ๒๕๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๕๓ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งผู้ใดให้ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในกรณีใดแล้ว    เมื่อหมดความจ าเป็นหรือครบก าหนดเวลาตามข้อ  ๒๕๑  ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) สั่ง
ให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งเดิม หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

ข้อ ๒๕๔ การให้พ้นจากต าแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การด าเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของพนักงานส่วนต าบลที่ถูกสั่งให้ประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นการชั่วคราวให้ถือเสมือนว่าผู้ถูกสั่งนั้นด ารงต าแหน่งเดิม 
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ส่วนที่ ๒ 

การสั่งพนักงานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๒๕๕ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจสั่งให้พนักงานส่วนต าบลในส่วนราชการ
หนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหนึ่งในองค์การบริหารส่วนต าบลเดียวกันเป็นการชั่วคราวได้ โดย
ไม่ขาดจากหน้าที่ในต าแหน่งเดิม 

การสั่งให้พนักงานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง   ให้ค านึงถึงภารกิจ 
หน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติว่ามีความเหมาะสม   สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นด้วย 

ข้อ ๒๕๖ ห้ามสั่งให้พนักงานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล
อ่ืน  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน   เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยรวม   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจสั่งให้พนักงาน
ส่วนต าบลไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้  โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้นสังกัดเป็นหลัก และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานที่จะขอยืมตัวพนักงานส่วนต าบล 
ได้ท าความตกลงกันโดยท าเป็นหนังสือ 

(๒) พนักงานส่วนต าบลผู้ที่จะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้องสมัครใจที่จะ 
ไปช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอ่ืนนั้น โดยมีหนังสือยินยอม 

(๓) พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจ 
ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการนั้น  และตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นด้วย 

(๔) การสั่งให้พนักงานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบัติราชการ ให้สั่งได้เป็นการชั่วคราว 
ครั้งละไม่เกิน  ๖  เดือน  และในกรณีเกี่ยวเนื่องกันให้สั่งช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง  และ 
เมื่อครบก าหนดแล้ว ให้ส่งตัวพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นคืนองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดโดยเร็ว 

ข้อ ๒๕๗ ๑๒๓เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบลอาจขอให้ข้าราชการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไปด ารงต าแหน่งหรือมาช่วยปฏิบัติ
ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นได้ เป็นการชั่ วคราว โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดย                 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น แต่กรณีที่เป็นข้าราชการอ่ืนซึ่งไม่อยู่ในอ านาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งของผู้นั้นเสียก่อน 

กรณีการขอยืมตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนมาช่วยปฏิบัติราชการใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราว อาจกระท าได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดมีค าสั่ง
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้น มาช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลตามเวลาที่
ก าหนดครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลกับต้นสังกัดเดิมจะต้องตกลงกัน โดยท าเป็น
หนังสือและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น 

                                                   
๑๒๓

  ข้อ ๒๕๗ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล (เพิ่มเติม) ลงวันที่     
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘  
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ทั้งนี้ จะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๑๕ วันต่อเดือน จึงจะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนการมาช่วยราชการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

ส่วนที่ ๓ 

การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ข้อ ๒๕๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ  
เป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมขุและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี  

ข้อ ๒๕๙ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามข้อ ๒๕๘  ต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วน
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด เช่นการพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ 

หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตร
หลั ก   และ เ พ่ิ ม เติ มหลั กสู ต รตามความจ า เป็ นที่ อ งค์ กา รบริ หา รส่ วนต าบล พิจารณา เห็ นว่ า 
มีความเหมาะสมต่อไป 

ข้อ ๒๖๐ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ  ได้   เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการ 
ฝึกภาคสนาม 

ข้อ ๒๖๑ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลนี้  อาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก .อบต .) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก .อบต .จังหวัด ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด   หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัด  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืน
หรือภาคเอกชนก็ได้ 

ข้อ ๒๖๒ การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่นี้ 
ให้กระท าภายในระยะเวลาที่พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ข้อ ๒๖๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศ ให้กระท าในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล        

(ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด  ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลบรรจุใหม่  และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล 

(๓) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลาย
วิธีการควบคู่กันไป  แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การงบประมาณ      สื่อ
การฝึกอบรม วิทยากร ระยะเวลา ก าลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม  และกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้ารับ     การ
อบรม 
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(๔) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ประเมินผลและติดตาม
ผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา  
และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๖๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ  
ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

ข้อ ๒๖๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม  ดูแล   และการ
พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอน
มาด ารงต าแหน่ง  ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

ข้อ ๒๖๖ การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้น  ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือ
มอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ  โดยพิจารณาด าเนินการหาความจ าเป็น ในการ
พัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาเอง 

ข้อ ๒๖๗  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  ๕  ด้าน  ได้แก่ 
(๑)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

โดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ 
เป็นต้น 

(๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีดงานด้านช่าง   

(๓) ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน    เช่น  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน   เป็นต้น 

(๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติ งานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน  
การสื่อสารและสื่อความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย   เป็นต้น 

(๕) ด้านศีลธรรม  คุณธรรมและจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน  เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ข้อ ๒๖๘ ขั้นตอนการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  แบ่งได้ดังนี้ 
(๑) การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระท าดังนี้ 

(ก)   การหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  หมายถึง
การศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงาน
ได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

(ข)  ประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

(๒) การด าเนินการพัฒนา  ให้กระท าดังนี้ 
(ก)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชา
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ควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเปูาหมาย  และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา  ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการ
พัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้   
การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม  การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็น
ต้น 

(ข) วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วม
สมทบกับหน่วยราชการอ่ืน    หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

(๓) การติดตามและประเมินผล  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด  
และให้มีการประเมินผลการพัฒนา  เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

ข้อ ๒๖๙ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในต าแหน่ง
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดตามกรอบ 
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 

ข้อ ๒๗๐ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล                      เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                   เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน               เป็นกรรมการ 
(๔) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๒๗๑ แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) หลักการและเหตุผล 
(๒) วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนา 
(๓) หลักสูตรการพัฒนา 
(๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
(๕) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
(๖) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ ๒๗๒  หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนการพัฒนา เป็นการหาความจ าเป็น 
ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
ต าแหน่งต่างๆ   ทั้งในฐานะตัวบุคคล  และฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน    
ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  

ข้อ ๒๗๓  เปูาหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ต้องก าหนดให้มีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานส่วนต าบลทุกคน  และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุก
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ต าแหน่ง  โดยก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา ๓ ปี
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ข้อ ๒๗๔ หลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ ๒๗๕ วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต. จังหวัด)  ด าเนินการเอง   หรืออาจมอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ  
หรือด าเนินการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่น  โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศ 
(๒) การฝึกอบรม  
(๓) การศึกษา หรือดูงาน 
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(๕) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย
ที่เข้ารับการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

ข้อ ๒๗๖ งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
อย่างชัดเจน แน่นอน   เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๒๗๗ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา   องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของ
การพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา  

ข้อ ๒๗๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตาม      
ข้อ ๒๗๑  แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามวรรคหนึ่ง    
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนาลุ่มเปูาหมาย   ที่
เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดสรรส าหรับการพัฒนา  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณามีมติ
เห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้บังคับ เป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลต่อไป 

เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ๓ ปี แล้ว  
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลตามข้อ  ๒๗๑  เป็น
ระยะเวลา ๓ ปี ในรอบถัดไป  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลด้วย 
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ข้อ ๒๗๙  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  
ตามข้อ  ๒๗๘  หากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)     เห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบลยังไม่เหมาะสม  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  หากองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีความเห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมีความเหมาะสมแล้ว และได้แจ้งยืนยันแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบลต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)    ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล    (ก.อบต.)  
พิจารณา 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง เป็น
ประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  และองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)   

ข้อ ๒๘๐ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบและก ากับดูแล
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลที่
ได้ประกาศใช้บังคับ  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการตาม
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๒๘๑ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ หมายถึง 
การเพ่ิมพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใช้เวลาในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ข้อ ๒๘๒ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุมัติให้พนักงานส่วนต าบลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 

การให้พนักงานส่วนต าบลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาถึงอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลที่มีอยู่  โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้
เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพ่ิม 

ข้อ ๒๘๓ พนักงานส่วนต าบลที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้ที่พ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
(๒) ผู้ไปศึกษาขั้นต่ ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ผู้ไปศึกษาขั้นปริญญาตรี

ต้องมีอายุไม่เกิน  ๔๐ ปี ผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาค
การศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย 

(๓) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าข้ึนไป รับรองว่า 
เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(๔) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟูองคดีอาญา    
เว้นแต่กรณีถูกฟูองคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามประกาศก าหนดการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

(๕) ส าหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอ่ืนมาแล้ว 
จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

ข้อ ๒๘๔ การให้พนักงานส่วนต าบลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ให้พิจารณาตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) สาขาวิชาและระดับการศึกษา   โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ด ารงอยู่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด เว้นแต่
พนักงานส่วนต าบลต้องการไปศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วย 

(๒) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการให้
การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว 

ข้อ ๒๘๕ พนักงานส่วนต าบลที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ จะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
ประกอบการพิจารณาด้วย  

(๑) บันทึกแสดงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
(๒) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบ

รับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  
(๓) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา 
(๔) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๘๓ (๓) 

ข้อ ๒๘๖ พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจะต้องศึกษาให้
ส าเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 

หากศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   อาจ
พิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะกรณี ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 
๒ ครั้ง หรือไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา และเมื่อครบก าหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความจ าเป็น 
อาจขยายเวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

ข้อ ๒๘๗ พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจะต้องรายงานผล
การศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าข้ึนไปทราบทุกภาคการศึกษา    หากพนักงาน
ส่วนต าบลไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาให้ยุติ
การศึกษา   หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีก็ได้ 

ข้อ ๒๘๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ท าสัญญาให้พนักงานส่วนต าบลที่ไปศึกษาเพ่ิมเติม
ในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

พนักงานส่วนต าบลผู้ ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้ เงินเดือน  
ทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ  กับให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่ากับจ านวน
เงินเดือน ทุน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

ในกรณีที่ผู้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญา ก็ให้
ลดจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 

การท าสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  ตามระเบียบ        
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๘๙ พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ เมื่อครบ
ก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว  จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว
ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน ๗ วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส าเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ 
แล้วแต่กรณี 

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพ นธ์หรือ
ผลงานวิจัยให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดด้วย 
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ข้อ ๒๙๐ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดมีความจ าเป็นที่จะต้องให้พนักงานส่วน
ต าบลที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่าในกรณีใด 
ๆ ให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามค าสั่งทันที 

ข้อ ๒๙๑ การรับเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุมัติ ไปศึกษา เพ่ิมเติม 
ในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๙๒ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศก่อนวันใช้
บังคับตามประกาศนี้   ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม
ตามประกาศนี้ 

ข้อ ๒๙๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโดยให้ไปศึกษา ฝึกอบรม  ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม  และดูงานใน
ต่างประเทศท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่ก าหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว   ให้
หมายความถงึองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  

ข้อ ๒๙๔ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจการอนุมัติให้พนักงานส่วนต าบล  ไปศึกษา ฝึกอบรม    
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจ
อนุมัต ิ

ข้อ ๒๙๕ การอนุมัติให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศ
ก่ อนวั นประกาศนี้ ใ ช้ บั ง คั บ  หาก เป็ น ไป โดยถู กต้ อ งตามระ เบี ยบวิ ธี ก า รที่ ใ ช้ อยู่ ใ นขณะนั้ น  
ก็ให้เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นตาม
ระเบียบวิธีการนั้นต่อไป   แต่ทั้งนี้ ส าหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจ านวนอัตราร้อยละ ตามที่
ก าหนดในระ เบียบว่ าด้ วยการ ให้ ข้ า ร าชการ ไปศึ กษา ฝึ กอบรม และดู งาน  ณ ต่ า งประเทศ  
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  

ส่วนที่ ๔ 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

“ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า 
กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเปูาหมาย โดย
การเชื่อมโยง เปูาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน  

ข้อ ๒๙6๑๒๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการ
นั้น ได้แก่การเลื่อนข้ันเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ การให้เงินรางวัลประจ าปี การพัฒนาและการแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่อง
อ่ืนๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบล 
และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

                                                   
๑๒๔

 ข้อ ๒๙๖  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ของ องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณ
งาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความ
มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดท าการประเมิน
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอค าปรึกษาด้วย 

ข้อ ๒๙7๑๒๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไป
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นควรจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอ่ืน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้ โดยความเห็นชอบจาก               
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แต่ทั้งนี้ ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

ข้อ ๒๙8๑๒๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือ 
ตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด และสมรรถนะตามสายงานตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. ) ก าหนดอย่างน้อย               
3 สมรรถนะ 

ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 

ข้อ 299๑๒๗ ให้ประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานส่วนต าบลปีละ ๒ ครั้ ง            
ตามรอบปีงบประมาณ คือ 

(1) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 
(2) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 

ข้อ ๓๐0๑๒๘ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการ
ประเมินผล  การปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น  ดีมาก ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุง 
โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 

                                                   
๑๒๕

 ข้อ ๒๙๗  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ของ องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๒๖

 ข้อ ๒๙๘  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ของ องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๒๗

 ข้อ ๒๙๙  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ของ องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80  
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60 

ข้อ ๓๐1๑๒๙ ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๙6 เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล ได้แก่ 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกอง  
(3) ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

ส านัก หรือกอง ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ในบังคับบัญชา 
ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือ

ปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่
ราชการแล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมิน 

ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนต าบลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือ
วันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหาร   ส่วน
ต าบลเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนต้นสังกัดใหม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตามข้อ ๒96 

ข้อ ๓๐2๑๓๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ให้ด าเนินการตาม
วิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๓๐1 และผู้รับการ
ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัด 
หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

ส าหรับการก าหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่
อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทน
หรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามแบบที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

                                                                                                                                                             
๑๒๘

 ข้อ ๓๐๐  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ของ องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๒๙

 ข้อ ๓๐๑  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ของ องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๓๐

 ข้อ ๓๐๒  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ของ องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
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(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๓๐1 ประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับ
ผู้รับการประเมิน 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผล
การปฏิบัติงาน ในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 301 ให้ค าปรึกษา
แนะน า ผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการและเม่ือสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกัน
ท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนา 
เป็นรายบุคคลด้วย 

(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตาม        
ข้อ ๓๐1  แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินให้พนักงาน
ส่วนต าบลอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(6) ให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๓๐1 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอ
ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ก่อนน าเสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

(7) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศ
รายชื่อพนักงานส่วนต าบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการ    
ยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ ๓๐3๑๓๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑    ตามข้อ 299       ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจัดล าดับผลการประเมินเรียงล าดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี        
ระดับพอใช้ และระดับต้องปรับปรุง  ไว้ให้ชัดเจนเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มี
ผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ ไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ครั้งที่ ๒ 

ข้อ ๓๐4๑๓๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุก
ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และ
หัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 

                                                   
๑๓๑

 ข้อ ๓๐๓ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ของ องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๓๒

 ข้อ ๓๐๔  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ของ องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
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ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรอง
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในองค์การบริหารส่ วนต าบลด้วย  
ก็ได้ 

ข้อ ๓๐5๑๓๓ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและ
หลักฐานแสดงความส าเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพ่ือ
ใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ ๒๙6 

ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บส าเนาไว้ที่ส านักกองหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการ
ประเมิน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บต้นฉบับไว้ใน
แฟูมประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ 

ข้อ ๓๐6๑๓๔ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ให้ใช้กับการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ข้อ ๓๐7๑๓๕ ยกเลิก 
ข้อ ๓๐8๑๓๖ ยกเลิก 
ข้อ ๓๐9๑๓๗ ยกเลิก 

 
ส่วนที่ ๕ 

                                                          การลา 
ข้อ ๓๑๐๑๓๘    ในส่วนนี ้

      " เข้ารับการตรวจเลือก "   หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็น
ทหารกองประจ าการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
      " เข้ารับการเตรียมพล "   หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล             
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

                                                   
๑๓๓

 ข้อ ๓๐๕  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ของ องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓)  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๓๔

 ข้อ ๓๐๖  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธาน ีเร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน  

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓)  ลงวนัที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๓๕

 ข้อ ๓๐๗ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓)  ลงวนัที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๓๖

 ข้อ ๓๐๘  ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓)  ลงวนัที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๓๗

 ข้อ ๓๐๙  ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓)  ลงวนัที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๓๘ ข้อ ๓๑๐ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน     
บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ วนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
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      " ลาติดตามคู่สมรส "  หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่เป็นพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป ตามความต้องการของทางราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
หรือเต็มเวลาราชการ     แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน             
ณ ต่างประเทศ 

  ข้อ ๓๑๑๑๓๙ การลาทุกประเภทตามที่ก าหนดในส่วนนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือ       
มตคิณะรัฐมนตรีก าหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการ
ลาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย 

  ข้อ ๓๑๒๑๔๐  ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใช้อ านาจพิจารณาหรือ
อนุญาตการลาส าหรับพนักงานส่วนต าบล ให้เป็นไปตามตารางท่ีก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

ในกรณีที่ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอ านาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอ านาจอนุญาตการ
ลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเม่ืออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอ านาจอนุญาตตามประกาศนี้ ทราบด้วย 
  ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือ               
ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้ โดยให้ค านึงถึงระดับต าแหน่งและความรับผิดชอบ
ของผู้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ 
  การลาของพนักงานส่วนต าบล      ในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์หรือ
วันหยุดราชการประจ าปีเพ่ือให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจ
พิจารณาตามความเหมาะสมและจ าเป็นที่อนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 

  ข้อ ๓๑๓๑๔๑  พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอ่ืนใดของ
ทางราชการหากประสงค์จะลาปุวย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ
เข้ารับการเตรียมพล ในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่
ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจ านวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นทราบ อย่างน้อยปีละ
ครั้ง 
  การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง   ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอ านาจ
พิจารณา หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับการลาประเภทนั้น 

  ข้อ ๓๑๔๑๔๒  การนบัวันลาตามประกาศนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 

                                                   
๑๓๙ ข้อ ๓๑๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน    
บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๔๐ ข้อ ๓๑๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน    
บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๔๑ ข้อ ๓๑๓  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน    
บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๔๒ ข้อ ๓๑๔  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน    
บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
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  การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และค านวณวันลา
ให้นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย  เว้นแต่
การนับเพ่ือประโยชน์ในการค านวณวันลาส าหรับวันลาปุวยที่มิใช่วันลาปุวยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงเคราะห์พนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยภริยา   ที่
คลอดบุตร กิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันท าการ 
  การลาปุวยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจ านวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอ านาจของผู้มีอ านาจอนุญาต
ระดับใด ให้น าใบลาเสนอข้ึนไปตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่
ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๓๒๕ หรือลาพักผ่อน  ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบก าหนด ถ้ามีราชการ
ความจ าเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างลาก็ได้ 
  การลาของพนักงานส่วนต าบลที่ถูกเรียกเข้ามาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือสิ้นสุดก่อนวันเดินทาง
กลับ 
  การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้นๆ 
  พนักงานส่วนต าบลซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุด
ราชการให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลา
เป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 

  ข้อ ๓๑๕ ๑๔๓ เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าบัญชี
ลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัด โดยมีสาระส าคัญตามตัวอย่างนี้  ท้ายประกาศหรือ
จะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
  ในกรณีจ าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธี
ควบคุมการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอ่ืนตาม
เห็นสมควรก็ได้   แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย 

  ข้อ ๓๑๖๑๔๔  การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี้  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือรีบด่วน
จะใช้ใบลา ที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งใบลาตามแบบ
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา 
อนุญาตให้ลา และยกเลิกวันลา ส าหรับการลาปุวย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัว ซึ่งมิใช้ลากิจส่วนตัวเพ่ือ
เลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๓๒๕ ก็ได้ ทั้งนี้  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม 
สามารถตรวจสอบตัวบุคคลและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้ 

                                                   
๑๔๓ ข้อ ๓๑๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๔๔ ข้อ ๓๑๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
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  ข้อ ๓๑๗๑๔๕   พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตาม
ประกาศนี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบด้วย 

  ข้อ ๓๑๘๑๔๖  พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อันเนื่องมาจาก
พฤติการณ์พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงานส่วนต าบลผู้
นั้นและมิได้เกิดจาก ความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษ
ดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ ให้พนักงานส่วนต าบล
ผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ท าให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการ 
  ในกรณีทีน่ายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่า การที่พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นไม่สามารถมา
ปฏิบัติราชการได้ เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งให้การหยุดราชการของพนักงานส่วนต าบล
ผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจ านวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว  
ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่าวันที่พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจ
ส่วนตัว 

  ข้อ ๓๑๙๑๔๗ การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

ประเภทการลา 

  ข้อ ๓๒๐๑๔๘ การลาแบ่งออกเป็น   ๑๑   ประเภท คือ 
(๑) การลาปุวย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) การลากิจส่วนตัว 
(๕) การลาพักผ่อน 
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

                                                   
๑๔๕ ข้อ ๓๑๗   แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๔๖ ข้อ ๓๑๘  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๔๗ ข้อ ๓๑๙  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๔๘ ข้อ ๓๒๐ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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    (๑๐) การลาติดตามคู่สมรส 
   (๑๑) การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

การลาป่วย 

  ข้อ ๓๒๑๑๔๙ พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาปุวยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือ
จัดส่งใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ขอลามีอาการปุวยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้
ผู้อื่นลาแทน ก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
  การลาปุวยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอ านาจ
อนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึ่งผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 

การลาปุวยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันถ้าผู้มีอ านาจ 
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจาก
แพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
 

การลาคลอดบุตร 

  ข้อ ๓๒๒ ๑๕๐พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลา    ต่อ        
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะ
ให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย ์
  การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่ลาคลอดก่อนหรือหลังวันที่ลาคลอดบุตรก็ได้  แต่เมื่อรวมวัน
ลาแล้วต้องไม่เกิน  ๙๐  วัน 
  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้วแต่ไม่ได้คลอด
บุตร ตามก าหนด  หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ยกเลิกวันลา
คลอดบุตรได้  โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด  ซึ่งยังไม่ครบก าหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 

   ข้อ ๓๒๓ ๑๕๑พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่คลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา

                                                   
๑๔๙ ข้อ ๓๒๑  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๕๐ ข้อ ๓๒๒  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๕๑ ข้อ ๓๒๓  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้
ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 
          ผู้มีอ านาจอนุญาตตามวรรคหนึ่ง อาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 

การลากิจส่วนตัว 

  ข้อ ๓๒๔ ๑๕๒พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุ
จ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยเหตุจ าเป็นไว้แล้วหยุดราชการไป
ก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้  ให้เสนอหรือจัดส่ง              
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ 

  ข้อ ๓๒๕ ๑๕๓พนักงานส่วนต าบลที่ลาคลอดบุตรตามข้อ ๓๒๒ แล้ว หากประสงค์จะลาเพ่ือ
เลี้ยงดูบุตรเพ่ิมอีก  ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันท าการ โดยไม่มีสิทธิรับ
เงินเดือนระหว่างลา 

การลาพักผ่อน 

  ข้อ ๓๒๖  ๑๕๔พนักงานส่วนต าบลมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้  ๑๐ วันท าการ  
เว้นแต่พนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการ  ยังไม่ถึง    
๖ เดือน 
 (๑) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลครั้งแรก 
 (๒) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก 
 (๓) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง  
แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง  ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ 
 (๔) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหาร           
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
แล้วต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอีก 

  ข้อ ๓๒๗  ๑๕๕ถ้าในปีใดพนักงานส่วนต าบลผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลาพักผ่อน
ประจ าปีแล้ว  แต่ไม่ครบ  ๑๐ วันท าการ ให้สะสมวันที่มิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลา
พักผอ่นสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน  ๒๐ วันท าการ 
                                                   
๑๕๒ ข้อ ๓๒๔  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๕๓ ข้อ ๓๒๕  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๕๔ ข้อ ๓๒๖  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๕๕ ข้อ ๓๒๗  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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  ส าหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐ ปี ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนประจ าปีในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน  ๓๐ วันท าการ 

  ข้อ ๓๒๘ ๑๕๖พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 

  ข้อ ๓๒๙  ๑๕๗การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 
  ข้อ ๓๓๐ ๑๕๘พนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา  
หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษา  เกินกว่าวันลาพักผ่อนตามประกาศนี้แล้ว ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

  ข้อ ๓๓๑ ๑๕๙พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ
พนักงานส่วนต าบลที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อน
วันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผลความ
จ าเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 

  ข้อ ๓๓๒ ๑๖๐พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท
หรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  ๓๓1  แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย์  ภายใน  ๑๐ วัน นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน  ๕ วัน   
นับแต่วันที่ลาสิกขา หรือ วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ 
จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา 
  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธฮัีจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคท าให้ไม่สามารถอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รับรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิก   
วันลา ให้ผู้มีอ านาจตามข้อ ๓๓1  พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ โดย
ให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

                                                   
๑๕๖ ข้อ ๓๒๘  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๕๗ ข้อ ๓๒๙  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๕๘ ข้อ ๓๓๐ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๕๙ ข้อ ๓๓๑  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๖๐ ข้อ ๓๓๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
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การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

  ข้อ ๓๓๓ ๑๖๑พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม้น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง ส่วนพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับหมายเรียก
เข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป 
และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับค าสั่ง
อนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ข้อ ๓๓๔ ๑๖๒เมื่อพนักงานส่วนต าบลที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับ
การเตรียมพลแล้ว  ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๗ วัน เว้นแต่
กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน  ๑๕ วัน 

การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน 

  ข้อ ๓๓๕ ๑๖๓พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ  
ดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
  การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย  

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

ข้อ ๓๓๖ ๑๖๔พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ การสั่งให้พนักงานส่วนต าบลไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือน
เต็มเวลาราชการ 

  ข้อ ๓๓๗ ๑๖๕พนักงานส่วนต าบลที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะ ไม่เกิน 
๑ ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน  ๑๕ วัน นับแต่ครบก าหนดเวลา และให้
รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายใน  ๓๐ วัน นับแต่ วันที่กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

                                                   
๑๖๑ ข้อ ๓๓๓  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๖๒ ข้อ ๓๓๔  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๖๓ ข้อ ๓๓๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ วนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๖๔ ข้อ ๓๓๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ วนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๖๕ ข้อ ๓๓๗  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ วนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
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  การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงาน ตามที่
ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้  

การลาติดตามคู่สมรส   

ข้อ ๓๓๘ ๑๖๖พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน  ๒ ปี    และในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ ลาต่อ
ได้อีก ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน  ๔ ปี ถ้าเกิน  ๔ ปีให้ลาออกจากราชการ 

  ข้อ ๓๓๙  ๑๖๗การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลลาติดตามคู่สมรส   ผู้มีอ านาจ
อนุญาต จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรอืหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิน
ระยะเวลาตามที่ก าหนดในข้อ  ๓38  และจะต้องเป็นกรณีท่ีคู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่ 

  ข้อ ๓๔๐๑๖๘ พนักงานส่วนต าบลที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๓๔๐ 
ในระหว่างเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มี
สิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจ าใน
ประเทศไทยแล้ว ต่อมาได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิ
ขอลาติดตามคูส่มรสตามข้อ ๓๔๐ ได้ใหม ่

การลาไปพื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

  ข้อ ๓๔๑ ๑๖๙พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ 
หากองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 
  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บจนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับ
ราชการต่อไปได้ หากพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นประสงค์จะลาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 
๑๒ เดือน 

                                                   
๑๖๖ ข้อ ๓๓๘ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ วนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๖๗ ข้อ ๓๓๙ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ วนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๖๘ ข้อ ๓๔๐ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ วนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๖๙ ข้อ ๓๔๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ วนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
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  หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของ
รัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัด
หรือร่วมจัด 

  ข้อ ๓๔๒๑๗๐พนักงานซึ่งประสงค์จะลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๓๔๒ ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยว
หลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึง
จะหยุดราชการเพ่ือไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 

  ข้อ ๓๔๓ ๑๗๑กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบัติตามที่ก าหนดในส่วนนี้  ให้น าเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

  ข้อ ๓๔๔๑๗๒  ยกเลิก 
  ข้อ ๓๔๕ ๑๗๓ ยกเลิก 
  ข้อ ๓๔๖๑๗๔  ยกเลิก 
  ข้อ ๓๔๗๑๗๕  ยกเลิก 

ส่วนที่ ๖ 

เบ็ดเตล็ด 

ข้อ ๓๔๘ วัน เวลาท างาน  วันหยุดตามประเพณี  วันหยุดประจ าปีของพนักงานส่วนต าบล 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศก าหนดโดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับข้าราชการ     
พลเรือนโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๔๙ เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบของพนักงานส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

                                                   
๑๗๐ ข้อ ๓๔๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ วนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๗๑ ข้อ ๓๔๓  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๗๒  ข้อ ๓๔๔ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน
บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๗๓ ข้อ ๓๔๕ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๗๔ ข้อ ๓๔๖ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๗๕ ข้อ ๓๔๗ ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัท่ี  ๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ข้อ ๓๕๐ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีประกาศก าหนดมาตรฐานคุณธรรม  
และจริยธรรมส าหรับพนักงานส่วนต าบล    เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของ
พนักงานส่วนต าบล โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๓๕๑ ในการจัดท ามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ  ๓๕๐ ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนทุกฝุายของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

ข้อ ๓๕๒  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงาน เกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ   
การแต่งตั้ง   การเลื่อนระดับ   การเลื่อนขั้นเงินเดือน   ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะ  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและส่วนราชการ  การเปลี่ยนแปลงการใช้ต าแหน่ง  
การทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนต าบล  และการปฏิบัติการอ่ืน ไปยังคณะกรรมการพนักงาน  
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)      

ข้อ ๓๕๓ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีค าสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับพนักงานส่วนต าบล
หรือตามที่ก าหนดในประกาศนี้ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  และ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ซึ่งหมายถึง  การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล   

(๒) การสั่งแต่งตั้ง  ซึ่งหมายถึง  การสั่งย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ 
(๓) การสั่งให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 

การได้รับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
(๔) การสั่งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  การสั่งผู้ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล

ให้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืน   และการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ  
(๕) การสั่งให้ออกจากราชการ   
(๖)  การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น 
(๗)  การประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การก าหนดอ านาจหน้าที่การ

แบ่งส่วนราชการภายใน  การจัดตั้ง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   

(๘) การประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบล การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่ง แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่ออกค าสั่งหรือประกาศดังกล่าวรายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  โดยส่งส าเนาค าสั่ง  หรือประกาศนั้นอย่างละ  ๓  ฉบับ ไปให้ภายในห้า
วันท าการนับแต่วันที่ออกค าสั่งหรือประกาศ  และส าหรับกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตาม  (๑)  ให้ส่งทะเบียน
ประวัติพนักงานส่วนต าบล  ตามข้อ ๓๕๕  ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ได้กรอกรายการและตรวจสอบ
ถูกต้องแล้วไปพร้อมกันด้วย 

ข้อ ๓๕๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  หรือองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดให้มกีารประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกตามที่ก าหนดในประกาศนี้   ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
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(๒) การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน 
(๓) การสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
(๔) การคัดเลือก  เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งบริหาร ให้ด ารงต าแหน่งใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 
ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)   รายงานไปยัง 

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) โดยส่งส าเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนั้น  
อย่างละ  ๓  ฉบับ  ไปให้ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ประกาศ 

ข้อ ๓๕๕ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดให้มีทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนต าบลทุก
คน โดยจัดเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล  ๑ ฉบับ   และส่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.จังหวัด)  และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  เก็บไว้แห่งละ  ๑ ฉบับ 

การจัดท าทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนต าบล  ลักษณะ รูปแบบ  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติ  วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ   และการจัดท าแฟูมประวัติพนักงานส่วนต าบล  
ให้น ากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๕๖ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศ  หรือต่างประเทศ  ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  หรือลา
ติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนต าบล  ได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น  สมรส  หย่า  
เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือตาย ให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่อนุญาตหรือได้รับแจ้งรายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  ภายในห้าวันท าการนับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้ง 
แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑๓ 

การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

ข้อ ๓๕๗   ในหมวดนี้ 
“ส่วนราชการ”   หมายความว่า  ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศ 

จัดตั้งขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
“ลูกจ้าง”   หมายความว่า  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  และลูกจ้างลักษณะ    

ผู้ช านาญงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของกิจก ารพาณิชย์ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล 

“ลูกจ้างประจ า” หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงที่จ้างไว้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจ าโดยไม่มีก าหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจ านวนที่ก าหนดไว้และรับเงินค่าจ้าง
จากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย 

“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงที่จ้างไว้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว   และหรือมีก าหนดเวลาจ้าง   แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน
ปีงบประมาณ   และรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด 

“ลูกจ้างลักษณะผู้ช านาญงาน”   หมายความว่า   ลูกจ้างซึ่งมีความรู้ความช านาญ 
ในงานเฉพาะอย่าง ที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี  ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดนั้ นมานานไม่น้อยกว่า  ๕ ปี   
โดยมีใบรับรองความรู้ความช านาญและความสามารถในการท างานจากสถานที่ท างานเดิมที่ผู้นั้น  
เคยปฏิบัติงานมาแล้ว 
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“เวลาท างานปกติ” หมายความว่า  เวลาท างานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดตามลักษณะงานให้เป็นเวลาท างานปกติ 

“วันหยุดประจ าสัปดาห์” หมายความว่า  วันอาทิตย์ หรือวันอ่ืนใดที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดขึ้นเพ่ือความเหมาะสมตามลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยอาจก าหนด
วันหยุดประจ าสัปดาห์ เป็นสองวันก็ได้ 

“วันหยุดพิเศษ”  หมายความว่า  วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวันหยุดราชการ   
นอกจากวันหยุดประจ าสัปดาห์ 

“ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า  ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึง     
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบตามอัตราที่ก าหนดจ่ายให้ลูกจ้างส าหรับการปฏิบัติงานปกติ 

“ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า  ค่าจ้างที่ก าหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน  รวมถึง      
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ 

“ค่าจ้างรายวัน” หมายความว่า  ค่าจ้างที่ก าหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวันท างานปกติ
รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ 

“ค่าจ้างรายชั่วโมง” หมายความว่า  ค่าจ้างที่ก าหนดอัตราจ่ายเป็นรายชั่วโมง 
ในวันท างานปกติ  รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ 

“ค่าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างที่ก าหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและ 
รายชั่วโมงเนื่องจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ 

“ค่าจ้างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างที่ก าหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและ 
รายชั่วโมง  กรณีสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ 

“ค่าอาหารท าการนอกเวลา” หมายความว่า  ค่าอาหารที่ก าหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้าง  
รายเดือนเนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาท าการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือ
วันหยุดพิเศษ 

“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า  เงินช่วยเหลือค่าท าศพของลูกจ้างที่จ่ายในกรณีลูกจ้างถึง
แก่ความตายในระหว่างรับราชการ 

“ท้องถิ่นอ่ืน” หมายความว่า ท้องถิ่นที่ลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนสังกัด 

“ฝึกอบรม” หมายความว่า   การเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน  
การวิจัย  การอบรม  การสัมมนา  หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการนั้น   และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษาและการรับค าแนะน าก่อนเข้า
ฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย 

“ดูงาน” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ 
“ปี” หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

ส่วนที่ ๑ 

คุณสมบัติของลูกจ้าง 

ข้อ ๓๕๘ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ    
ต้องห้ามเบื้องต้น  ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
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(๒) ๑๗๖ มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    ไร้ความสามารถ     หรือ    

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมาย    
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ   
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น   

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ และ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

ข้อ ๓๕๙ ๑๗๗ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล มีอ านาจพิจารณายกเว้นการจ้างลูกจ้าง
ลักษณะผู้ช านาญงานส าหรับลูกจ้างผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๓๕๘ (๑๐) เป็นรายบุคคลได้  

เพ่ือประโยชน์ทางราชการ  ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓๕๘ (๗)    
(๙)  (๑๐)  หรือ (๑๔)  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้น ให้เข้ารับ

                                                   
๑๗๖ ข้อ ๓๕๘ (๒)  แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน
บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวนัท่ี ๒๘ กนัยายน  ๒๕๕๒  
๑๗๗

 ข้อ ๒๕๙ วรรคแรก   แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการ

บริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวนัท่ี ๒๘ กนัยายน  ๒๕๕๒ 
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ราชการได้  หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๕๘ (๑๑) หรือ (๑๒) ถ้าผู้นั้นได้ออก
จากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว   หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๓๕๘ (๑๓)  ถ้า    
ผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระท า
ผิดในกรณีทจุริตต่อหน้าที่  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับ
ราชการได้ ส าหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม     
ให้น าขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดส าหรับพนักงานส่วนต าบลมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 

การก าหนดต าแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง 

ข้อ ๓๖๐ การก าหนดมาตรฐานต าแหน่งของลูกจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามประกาศก าหนดมาตรฐานต าแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

ข้อ ๓๖๑ ต าแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งก าหนด 
ต าแหน่งนอกเหนือจากต าแหน่ง ที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดตามข้อ ๓๖๐ 
หากต าแหน่งว่างลงให้ยุบเลิก หรือปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามข้อ  ๓๖๐ 

ข้อ ๓๖๒ ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่ เหมือนกับพนักงานส่วนต าบล 
หรือข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบัติงานให้ก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 

(1) ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเหมือนต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลหรือ
ข้าราชการพลเรือนต าแหน่งนั้น  และก าหนดคุณวุฒิที่ไม่สูงเกินความจ าเป็นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(2) ก าหนดชื่อต าแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่ให้ซ้ าหรือเหมือนกับชื่อ
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล   

ข้อ ๓๖๓ ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่ เหมือนกับลูกจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและชื่อต าแหน่งเหมือนต าแหน่งลูกจ้าง       
ตามระเบียบกระทรวงการคลังต าแหน่งนั้น 

ข้อ ๓๖๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้ก าหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่จ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานและให้มีภารกิจปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง  แต่ทั้งนี้           
ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ 

ข้อ ๓๖๕ การก าหนดจ านวนต าแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ยกเว้นลูกจ้าง
ที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดว่า จะมี
ต าแหน่งใด  ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด   โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผน
อัตราก าลังของลูกจ้าง  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด)   

ข้อ ๓๖๖ ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) มีอ านาจก าหนด
ต าแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้ค านึงถึง
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ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และ
ปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล 

ข้อ ๓๖๗ การก าหนดต าแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนราชการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยให้จัดท าและก าหนดรวม
ไว้ในแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 

ข้อ ๓๖๘ ในการจัดท าแผนอัตราก าลังลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล การก าหนด
ต าแหน่งลูกจ้าง การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งลูกจ้าง ให้น าข้อก าหนดในประกาศก าหนดต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบล  และประกาศก าหนดการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนั กงานส่วนต าบลมาใช้ 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๖๙ เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถิ่นและไม่ให้มีภาระผูกพันด้าน
สวัสดิการของลูกจ้างมากเกินไป ให้พิจารณาปรับใช้อัตราก าลังลูกจ้างประจ าที่มีอยู่เดิมก่อน หากมีความ
จ าเป็นต้องจ้างลูกจ้างให้พิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราวก่อน   หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควรจ้าง
ลูกจ้างประจ าให้น้อยที่สุด โดยให้ค านึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน และค่าจ้างของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ไม่ให้สูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ตามมาตรา ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ข้อ ๓๗๐  ต าแหน่งลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีต าแหน่งใด  
ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนต าบล และมีจ านวนเท่าใด  ให้เป็นไปตามความตกลง
กับส านักงบประมาณ 

ข้อ ๓๗๑ การจ้างลูกจ้าง  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการโดยวิธีการคัดเลือกโดยให้
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  ๓  คน  เพ่ือด าเนินการคัดเลือก 

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  อาจด าเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติวิธีใด
วิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

ข้อ ๓๗๒ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้เป็นไปตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายประกาศนี้ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจสั่งจ้างลูกจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ าสุด      
ของต าแหน่ง 

ข้อ ๓๗๓๑๗๘ การให้ลูกจ้างประจ าได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้าง 
ขั้นต่ าและขั้นสูงของลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายประกาศนี้ 

                                                   
๑๗๘

 ข้อ ๓๗๓ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล

ขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๗  ลงวนัท่ี ๑๗ กนัยายน ๒๕๕๗ 

       และได้มีประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัอบุลราชธานี เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ (ก าหนดอตัราค่าจ้างให้โดยมีผลวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๗) 
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ข้อ ๓๗๔ การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนข้ันเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล    

ข้อ ๓๗๕ การให้ลูกจ้างประจ าได้รับค่าจ้างเพ่ือการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างกลุ่ม
เงินเดือน  ให้เป็นไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นค่าจ้างแต่ละกลุ่มเงินเดือน  กรณีลูกจ้างประจ าได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งต่างกลุ่มเงินเดือนท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓๗๖ อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับต าแหน่งลูกจ้างประจ าให้ได้รับอัตรา
ค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของลูกจ้างประจ านั้น   

(๑) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลหรือ
ข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่ งพนักงานส่วนต าบล  หรือ
ข้าราชการพลเรือนต าแหน่งนั้น 

(๒) ลูกจ้างลักษณะผู้ช านาญงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้าง       
ขั้นต่ าและขั้นสูง ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับและอัตราที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  เห็นสมควร 

ข้อ ๓๗๗ การจ้างลูกจ้างที่มีเงื่อนไขให้จ้างจากผู้มีคุณวุฒิ  ให้จ้างในอัตราค่าจ้าง 
ตามวุฒิและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้    ในกรณีจ้างผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้างตาม
อัตราเงินเดือนที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

ข้อ ๓๗๘ การจ้างลูกจ้าง ให้ด าเนินการจ้างจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่ของ   
ผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๓๗๑  

ข้อ ๓๗๙ การจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ช านาญงาน  ให้คณะกรรมการกลางพนักงาน 
ส่วนต าบล (ก.อบต.)  ก าหนดอัตราค่าจ้างตามท่ีเห็นสมควรตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ  ๓๗๖ (๓)   

ข้อ ๓๘๐ การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างให้ด ารงต าแหน่งใด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้แต่งตั้ง    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) 

ข้อ ๓๘๑ การโอนลูกจ้างประจ าระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล หรือกับหน่วยราชการ
อ่ืนอาจกระท าได้ ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอ านาจจ้างทั้งสองฝุายตกลงยินยอม  ทั้งนี้  ในการแต่งตั้ง   
หรือให้พ้นจากต าแหน่งแล้วแต่กรณี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล            
(ก.อบต.จังหวัด)  โดยแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและได้รับค่าจ้างในอัตราที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้นับเวลา      
การท างานต่อเนื่องกัน 

ข้อ ๓๘๒ ลูกจ้างประจ าผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ  หาก
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งจ้างและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานส่วนต าบล โดย
อนุโลม 

ข้อ ๓๘๓ ลูกจ้างประจ าผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ าในองค์การ
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บริหารส่วนต าบลเดิมภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับค่าจ้าง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๘๔ การแต่งตั้งลูกจ้างประจ าผู้ด ารงต าแหน่งใดไปด ารงต าแหน่งใหม่  ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งใหม่ท่ีก าหนดในข้อ  ๓๖๐ 

ส่วนที่ ๓ 

วินัยและการรักษาวินัย 

ข้อ ๓๘๕ ลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย  จักต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ 

ข้อ ๓๘๖ วินัยของลูกจ้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและ 
การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนต าบล ซึ่งน ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๔ 

การออกจากราชการ 

ข้อ ๓๘๗ ลูกจ้างออกจากราชการ  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ  ๓๙๐  (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๕) ครบก าหนดการจ้าง 
(๖) ถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก 
(๗) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๓๕๘ 

วันออกจากราชการตาม (๖) ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่วกับการให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนต าบล   โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๘๘ การลาออกของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออก
จากราชการของพนักงานส่วนต าบล โดยอนุโลม  

ข้อ ๓๘๙ ลูกจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

วันออกจากราชการตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ส าหรับ      
พนักงานส่วนต าบล โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๙๐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจสั่งให้ลูกจ้างออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) เมื่อปรากฏว่า 
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(๑) ลูกจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๓๕๘ 
(๒) ลูกจ้างผู้ ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้าที่ของตนได้โดยสม่ าเสมอ             

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และเวลา  
ได้ล่วงพ้นไปเกินหกสิบวัน  ยังไม่มีผู้ใดพบเห็น 

(๓) ลูกจ้างผู้ ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน             
หรือประพฤติหน้าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุอัน
ใด  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่า  ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ   
ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนโดยไม่ชักช้า  ส าหรับหลักเกณฑ์
และวิธีการสอบสวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการ
ทางวินัยของพนักงานส่วนต าบลโดยอนุโลม 

(๔) ลูกจ้างผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนต าบล 
แล้ว  การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระท าผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มีมลทิน  หรือมัวหมองใน
กรณีท่ีถูกสอบสวน ซึ่งจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(๕) ลูกจ้างผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกในความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

(๖) ลูกจ้างผู้ใดขาดราชการบ่อยครั้ง ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือ       
ไล่ออก 

(๗) ยุบเลิกต าแหน่ง 
วันออกจากราชการตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออก   

จากราชการของพนักงานส่วนต าบล โดยอนุโลม 
การให้ออกจากราชการตามข้อนี้ไม่ถือเป็นโทษทางวินัย 

ส่วนที่  ๕ 

การอุทธรณ์  การพิจารณาอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

ข้อ ๓๙๑ ลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ  ๓๙๐  ตาม    
ประกาศนี้ด้วยเหตุใด ๆ  ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งหรือมีสิทธิร้องทุกข์  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนต าบล โดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๖ 

                                                         การลา 

ข้อ ๓๙๒ การลาปุวยของลูกจ้างก าหนดไว้ดังนี้ 
(๑) การลาปุวยกรณีปกติ 

(ก) ในปีหนึ่งลูกจ้างประจ ามีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาได้
ไม่เกินหกสิบวัน  แต่ถ้านายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรจะให้ลา โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ
ระหว่างลาต่อไปอีกก็ได้  แต่ไม่เกินหกสิบวัน 

(ข) ลูกจ้างชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี  มีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันท าการ  ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 



 

 

111 

เก้าเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้าง  
ไม่เกินแปดวันท าการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน  มีสิทธิลาปุวย   
โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันท าการ  ในกรณีที่มีระยะเวลา   
การจ้างต่ ากว่าหกเดือนมีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกิน    
สี่วันท าการ 

(๒) การลาปุวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ 
(ก) ลูกจ้างประจ าปุวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติ

ราชการในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่   ถ้าลาปุวยครบตาม (๑) (ก)  แล้วยัง   
ไม่หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างานได้ก็ให้
ลาปุวยเพ่ือรักษาพยาบาล  เท่าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรอนุญาตให้ลาโดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติ  ทั้งนี้  ถ้าเป็นลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์  
แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายได้  ก็ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือ  
รับบ าเหน็จต่อไป 

(ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บปุวย  หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดังกล่าว
ใน (ก)  ท าให้ลูกจ้างประจ าผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  อันเป็นเหตุจะต้องสั่งให้ออกจากราชการตาม
มาตรฐานทั่วไปนี้  หากผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดของลูกจ้างประจ าผู้นั้นพิจารณา  เห็นว่าลูกจ้างประจ าผู้นั้นยัง
อาจปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่เหมาะสมได้  และเมื่อลูกจ้างประจ าผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้ย้าย
ลูกจ้างประจ าผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอ่ืนที่เหมาะสมโดยไม่ต้องสั่งให้ออกจากราชการก็ได้  โดยให้อยู่
ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ค) ลูกจ้างชั่วคราวปุวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่  ถ้าลาปุวยครบตาม (๑) (ข)  แล้วยังไม่หายและ
แพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างานได้  ให้ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจอนุญาตให้ลาปุวยเพ่ือรักษาพยาบาล  โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติได้ตามที่
เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน  ทั้งนี้  ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ในวันหยุดประจ าสัปดาห์  และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้  ให้พิจารณาสั่งให้ออก
จากราชการ 

ลูกจ้างผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลา
เว้นแต่กรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

การลาปุวยเกินสามวัน  ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อมกับใบลาด้วย  
เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๓๙๓  ในปีหนึ่ งลูกจ้างประจ ามีสิทธิลากิจส่วนตัว  รวมทั้ งลาไปต่างประเทศ   
โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันท าการ    แต่ในปีแรกที่ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้าง 
ประจ าให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง    
ในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 

ลูกจ้างประจ าผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอ
ใบลา พร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว 
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ข้อ ๓๙๔ การลาพักผ่อนประจ าปีของลูกจ้างประจ า ให้เป็นไปตามที่ก าหนดส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๙๕ ลูกจ้างประจ ามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวันหยุดประจ าสัปดาห์
และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง   
ในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 

ลูกจ้างประจ าที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมอีก   
ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร  โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีก 
ไม่เกินสามสิบวันท าการ และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสี่สิบห้าวันท าการด้วย 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตร 
ปีหนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่เริ่ม
เข้าปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว 

ข้อ ๓๙๖ ลูกจ้างประจ าที่ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไปประกอบ
พิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  แล้วแต่
กรณี มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในปีแรกที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานเป็น
ลูกจ้างประจ าจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมง  ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจ าสัปดาห์ 

ผู้ประสงค์จะลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นก่อนวันอุปสมบท  หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  เว้นแต่มีเหตุผล    
อันสมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้ 

อ านาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๓๙๗ การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพลเข้ารับการฝึก
วิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม   ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น  การลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดง
จ านวนวันที่ต้องเดินทางไปกลับ  และวันที่ต้องอยู่เพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าที่จ าเป็น  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 

(๒) ลูกจ้างประจ ามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  หรือ
เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับ   การฝึก
วิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น  แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้ว  ไม่มา
รายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน  ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงาน เว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุจ าเป็น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกิน  
เจ็ดวัน  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 

(๓)  ในกรณีลูกจ้างชั่วคราว  ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติ 
ไม่เกินหกสิบวัน  ส่วนการลาเพ่ือเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่กรณี  ให้
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน  ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจ าสัปดาห์ 

ในกรณีการลาตาม  (๒)  และ  (๓)  หากลูกจ้างได้รับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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อ านาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๓๙๘ การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้าง  ให้นับเป็นการลาครึ่งวัน  ตาม
ประเภทการลานั้น ๆ  

ข้อ ๓๙๙ การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   

อ านาจการอนุญาตในการลาตามข้อ ๓๙๒  ข้อ ๓๙๓  ข้อ ๓๙๔  และข้อ ๓๙๕   
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้ 

ส่วนที่  ๗ 

การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

ข้อ ๔๐๐ ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอ่ืน  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นแท้จริง 
ที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญพิเศษ  หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนั้น  และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น 

ข้อ ๔๐๑ การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ  หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจ าสัปดาห์  หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุด  หรือค่าอาหาร     
ท าการนอกเวลาให้กระท าได้ในกรณีที่จ าเป็นหรือรีบด่วน  โดยมีค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจ  
เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๔๐๒ การจ่ายค่าจ้างในวันท างานปกติ  ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ค่าจ้างลูกจ้าง
รายวัน และรายชั่วโมง  ค่าจ้างนอกเวลา  และก าหนดเวลาท างานให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(๑) ลูกจ้างรายเดือน 
(ก) ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้น

เดือน  ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดท าการก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นที่จะก าหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

(ข) ก าหนดเวลาท างานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ เว้นแต่ 
ถ้ามีงานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ก าหนดโดย
จะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงไม่รวมเวลาหยุดพัก 

(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ  หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจ า
สัปดาห์  หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าอาหาร 
ท าการนอกเวลา 

(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง 
(ก) ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายค่าจ้าง

มากกว่าเดือนละครั้ง  จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง  โดยปกติให้จ่ายในวันถัดจากวันสุดท้ายของ

เดือน  หน่วยงานใดมีความจ าเป็นที่จะก าหนดวันเริ่มจ่ายเป็นวันอ่ืนของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนุมัติจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั้ง  ให้หน่วยงานก าหนดวันจ่ายเงิน
ค่าจา้งตามความเหมาะสมได้โดยขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ข) ก าหนดเวลาท างานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  เว้นแต่  
ถ้ามีงานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดโดย
จะต้องมีเวลาท างานวันละไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง  แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงไม่รวมเวลาหยุดพัก 

(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติติดต่อกันเกินสามชั่วโมงขึ้นไป   
ให้จ่ายค่าจ้างได้ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ 

ข้อ ๔๐๓ การจ่ายค่าจ้างในกรณีวันหยุดประจ าสัปดาห์  ส าหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หัก     
ค่าจ้าง  ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้าง 

ส าหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจ าสัปดาห์ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ลูกจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  ๔๐๒  (๑) (ค) 
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง  จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้าง อัตราปกติ 

ตามระยะเวลาท างาน 

ข้อ ๔๐๔ การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ  ส าหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หักค่าจ้าง
ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ 

ส าหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาท างานในวันหยุดพิเศษ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ลูกจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  ๔๐๒  (๑)  (ค) 
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง  จ่ายค่าจ้างเพ่ิมให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอัตราปกติตาม

ระยะเวลาท างาน 

ข้อ ๔๐๕  การจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างถูกสั่ ง ให้ ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่น อ่ืนตาม             
ข้อ ๔๐๐  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ   
โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าอาหารท าการนอกเวลา 

(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน  หรือเดินทางกลับส านักงานที่ตั้ง

ปกติหรือสถานที่อยู่  ไม่ว่าจะเป็นวันท างานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ 
ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ  ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตามข้อ  ๔๐๒ และข้อ  ๔๐๓ 

(ข) ลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่คนรถหรือคนเรือ  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดินทางครบ
ก าหนดเวลาท างานปกติประจ าวันแล้ว  หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปอีกส าหรับวันนั้นให้จ่าย
ค่าจ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๔๐๒  (๒)  (ค) 

การปฏิบัติงานในวันท างานปกติ  การปฏิบัติงานนอกเวลา  การปฏิบัติงาน 
ในวันหยุด หรือในกรณีในวันหยุดพิเศษ  ให้จ่ ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่ เคยจ่าย เสมือนปฏิบัติงาน 
ในส านักงานที่ตั้งปกติ  เว้นแต่ในกรณีวันหยุดประจ าสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้  ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ 

ข้อ ๔๐๖ ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย  และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ านวนสามเท่าของอัตรา
ค่าจ้างปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย  ในกรณีลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง  ให้ถือ
เสมือนว่าลูกจ้างผู้นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์ค านวณเงินช่วยพิเศษ 



 

 

115 

ข้อ ๔๐๗ ลูกจ้างประจ าซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย  ผู้มีอ านาจได้วินิจฉัย
ตามข้อ  ๔๑๑  แล้วสั่งจ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเท่าใด  ให้จ่ายค่าจ้างตามจ านวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่
ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย  นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจ านวน
หนึ่งเป็นจ านวนสามเท่าของจ านวนค่าจ้างนั้น 

ถ้าผู้มีอ านาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าจ้าง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

ข้อ ๔๐๘ ลูกจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ  ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างส าหรับวันที่ขาดหรือ 
หนีราชการนั้น 

ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมาปฏิบัติงาน
และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

ข้อ ๔๐๙ ค่าจ้างที่จ่ายตามข้อ  ๔๐๖  ถึงข้อ  ๔๐๘ เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตาย   
และให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 

เงินช่วยพิเศษตามข้อ  ๔๐๖  หรือข้อ  ๔๐๗  ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดงเจตนาระบุ
ไว้เป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง  หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้แสดง
เจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จ่ายแก่บุคคลตามล าดับก่อนหลัง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คู่สมรส 
(๒) บุตร 
(๓) บิดามารดา 
(๔) ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา  โดยจ าเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตาย

ของผู้นั้นท าให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เห็นว่ามี
หลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย 

(๕) ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย 

เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลในล าดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษแต่
ในล าดับเดียว  ผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 

ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา ๑ ปี  นับแต่วันที่ลูกจ้าง 
ผู้นั้นถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย 

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีความจ าเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้างผู้ถึงแก่
ความตาย เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร  ก็ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหักค่าใช้จ่ายจากเงิน
ช่วยพิเศษท่ีต้องจ่ายตามประกาศนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง  และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 

ข้อ ๔๑๐ องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีความจ าเป็นที่จะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจ าไป
ฝึกอบรม  หรือดูงาน เกี่ยวกับหน้าที่ที่ลูกจ้างประจ านั้นปฏิบัติอยู่  ณ  ต่างประเทศ  หรือภายในประเทศโดย
ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมหรือดูงานนั้น  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้อนุมัติ  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
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ข้อ ๔๑๑ ลูกจ้างประจ าที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนจนกว่า     
คดีหรือกรณีถึงที่สุด  การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ลูกจ้างประจ าผู้ใดถูกสั่งพักราชการ  ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพัก
ราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการ  เพราะมิได้ทราบ
ค าสั่ง  ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบ  หรือควรได้รับทราบค าสั่งนั้น 

(๒) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจ าผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดและ  ไม่มี
มลทินหรือมัวหมอง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ 

(๓) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจ าผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดแต่มีมลทิน
หรือมัวหมอง  หรือกระท าความผิด  แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายค่าจ้างได้ครึ่งหนึ่งของ
ค่าจ้างอัตราปกต ิ

(๔) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจ าผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่ อน  ได้กระท าความผิดและ 
ถูกลงโทษถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ห้ามจ่ายค่าจ้าง 

(๕) ในกรณีลูกจ้างประจ าซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  ผู้ ใดถึงแก่ความตายก่อนคดีหรือ
กรณีถึงที่สุด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้างระหว่างเวลา
นั้นหรือไม่เพียงใด  โดยอนุโลม  (๒) (๓) และ (๔)  ทั้งนี้ ให้จ่ายค่าจ้างตามจ านวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่
ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย 

กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ถือปฏิบัติท านองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่างพัก
ราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการไว้ก่อน  เพราะมิได้
ทราบค าสั่ง  ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบหรือควรได้รับทราบค าสั่งนั้น 

อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ  ไม่ถือเป็นอัตราว่าง 

ข้อ ๔๑๒ ให้น าความในข้อ  ๔๑๑  มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ าระหว่าง
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ค าสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือค าสั่งให้ออกจากราชการหรือระหว่างถูกพนักงาน
สอบสวนควบคุมตัวด าเนินคดีอาญา  หรือถูกควบคุมตัวตามค าพิพากษาของศาลโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๑๓ การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าจ้าง  ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการ                 
แต่งตั้งหรือปรับค่าจ้าง  โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้าง  ให้คงตัดค่าจ้างต่อไป       
ตามจ านวนเดิม 

การจ่ายค่าจ้างในกรณี 
(๑) ลาออก  ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงก าหนดลาออก แต่ถ้าถึงก าหนดลาออกแล้วยังไม่ได้

รับทราบค าสั่งอนุญาตให้ลาออก  และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบค าสั่งหรือ
ควรได้รับทราบค าสั่ง 

(๒) ปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในค าสั่ง  แต่ถ้ายังไม่รับทราบค าสั่ง
และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา  ให้จ่ายได้ถึงวันทราบค าสั่งหรือควรได้รับทราบค าสั่ง 

(๓) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ  ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปีงบประมาณ 
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  

และเป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้ส าหรับข้าราชการ  หรือคณะรัฐมนตรีก าหนด
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สิทธิให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยไม่ขัดหรือแย้ง
กับประกาศนี้ 

ข้อ ๔๑๔ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินท าขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินท า
ขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ข้อ ๔๑๕ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจ าของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการจัดท าทะเบียนลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล  แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ  ให้เป็นปัจจุบันเสมอ  และเก็บรักษาไว้  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบล   

เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจ าผู้ใดไปต่างสังกัด  ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ้างประจ าให้ลูกจ้างผู้นั้นน าไปมอบแก่ส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทุกครั้ง 

ทะเบียนลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล  ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการ 
ไม่พึงเปิดเผยต่อผู้อ่ืน  การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือตรวจสอบรายการ
ให้ด าเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๔๑๖ การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ ารายวันเป็นอัตราค่าจ้างรายเดือนให้เอา   
ยี่สิบหกวันท าการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันที่ลูกจ้างผู้นั้นได้รั บในปัจจุบัน  โดยปัดเศษขึ้นเป็นเกณฑ์
พิจารณาแต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่งนั้น 

ข้อ ๔๑๗ ให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ 
และการปฏิบัติตนตามประกาศก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๔๑๘ ผู้ใดเป็นพนักงานส่วนต าบล  และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใด 
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานส่ วนต าบล และด ารงต าแหน่งในสายงานนั้น 
ตามประกาศนี้ต่อไป  โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม      

ข้อ ๔๑๙ ผู้ใดเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลและด ารงต าแหน่งนั้น
ตามประกาศนี้ต่อไป  โดยให้ได้รับค่าจ้าง สิทธิและประโยชน์ตลอดจนระยะเวลาการจ้างเช่นเดิม 

ข้อ ๔๒๐  การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๙   ซึ่งใช้บังคับ 
อยู่ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล   
(ก.อบต.จังหวัด) ก าหนด  ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
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ข้อ ๔๒๑ การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้   ให้น าแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือวิธีการที่ก าหนดส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ชัยสิทธิ์  โหตระกิตย์ 

(นายชัยสิทธิ์  โหตระกิตย์) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี

ประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุบลราชธานี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

120 

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


