
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม
เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล

และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2559
******************************

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการ
บริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถ่ิน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบล ใหเหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล และจะตองอยู
ภายใตมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ประกอบมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด คณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครพนม ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๔๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ ไดมีมติประกาศกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบล ไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล”

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป
ขอ ๓ ภายใตบทกําหนดในมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ พนักงานสวนตําบล

และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนดบรรดากฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลและลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบลในสวนท่ีมีกําหนดไวแลวในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทกําหนดตามประกาศนี้
ใหใชบทกําหนดในประกาศนี้แทน

ขอ ๔ ในประกาศนี้
“ก.อบต.” หมายความวา คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
“คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)” หมายความวา คณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบลจังหวัดนครพนม ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
“พนักงานสวนตําบล” หมายความวา พนักงานสวนตําบล ซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตามประกาศนี้ ให

รับราชการในองคการบริหารสวนตําบล โดยมีตําแหนงและไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนใน
องคการบริหารสวนตําบล

“พนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน” หมายความวา พนักงานเทศบาล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงาน
เมืองพัทยา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พิมพ/ตรวจทาน ลาสุดวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙



๒

อ่ืนท่ีไมใชพนักงานสวนตําบล โดยมีกฎหมายจัดตั้งข้ึน ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับ
เงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาจัดเปนเงินเดือน
ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน

“ขาราชการประเภทอ่ืน” หมายความวา ขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน และขาราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น นอกจากพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน

ขอ ๕ ใหประธานกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม รักษาการตามประกาศนี้ และใหมี
อํานาจตีความหรือวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

หมวด ๑
คุณสมบัติและลักษณะตองหาม

ขอ ๖ ผู ท่ีจะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๕) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน ไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตามมาตรฐานท่ัวไป
หรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน

(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม
(๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดอาญา เวนแต

เปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หรือ

หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน
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(๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือหลักเกณฑและวิธีการ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
หรือตามกฎหมายอ่ืน

(๑๔) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ขอ ๗ ผูท่ีจะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม

ขอ ๖ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขารับราชการเปน
พนักงานสวนตําบลได ในกรณี ดังนี้

(๑) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)
(๒) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสองปแลว และ

มิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาท่ี
(๓) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ (๑๓ ) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสามปแลว และมิใชกรณี

ออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาท่ี
ขอ ๘ ผูท่ีเปนพนักงานสวนตําบล ตองมีคุณสมบตัิและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๖ ตลอดเวลาท่ีรับ

ราชการ เวนแตคุณสมบัติตามขอ ๖ (๖) หรือไดรับการยกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม
ขอ ๗

ขอ ๙ การพิจารณายกเวนกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๗ ของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประโยชนของทางราชการท่ี
จะไดรับ และมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมปรึกษายกเวนคุณสมบัติ
หรือลักษณะตองหามดังกลาว ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ประชุมพิจารณาลงมติ
โดยจะตองไดคะแนนเสียงสี่ในหาของจํานวนกรรมการในท่ีประชุม และการลงมติใหกระทําโดยลับ

ขอ ๑๐ ในการขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได ดังนี้

(๑) ผูซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการท่ีจะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล และ
เปนกรณีท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเวนได ใหผูนั้นยื่นคําขอให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
เพ่ือจะเขารับราชการ โดยมีผูมีเกียรติอันควรเชื่อถือไดไมนอยกวาสองคนเปนผูรับรองความประพฤติ ใหยื่นคําขอ
และหนังสือรับรอง ตามแบบทายประกาศนี้ พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ

(๒) การขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหาม เพ่ือสมัครหรือกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล จะยื่นคําขอตอเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือนายกองคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบลท่ีผูนั้นประสงคจะเขารับราชการก็ได

(๓) ในกรณีท่ีมีผูยื่นคําขอตอเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ใหสงเรื่อง
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา หรือกรณียื่นตอนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณา และถาตองการจะรับผูยื่นคําขอนั้นเขารับราชการ ก็ใหดําเนินการสอบสวนเพ่ือให
ทราบรายละเอียดเก่ียวกับประวัติสวนตัว ประวัติการรับราชการ หรือการทํางาน การประกอบคุณงามความดี
ความผิดหรือความเสื่อมเสีย และความประพฤติของผูนั้น โดยใหสอบสวนจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน
และผูมีเกียรติซึ่งอยูใกลชิดอันควรเชื่อถือได แลวพิจารณาอีกชั้นหนึ่งวายังตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ
หรือไม ถาตองการรับ ก็ใหแจงและสงเรื่องการสอบสวนดังกลาวพรอมท้ังเอกสาร หลักฐานการสอบสวนนั้นให
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ดําเนินการตอไป และหากนายกองคการบริหาร
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สวนตําบลไมตองการรับผูยื่นคําขอนั้นเขารับราชการ ใหแจงเปนหนังสือใหผูนั้นและเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ

(๔) ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไมแจงผลการพิจารณาตาม (๓) ใหเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบภายในหกเดือนนับแตวันท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) สงเรื่องไปใหถือวาองคการบริหารสวนตําบลนั้นไมตองการจะรับบรรจุ ให
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ยุติเรื่องและแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอทราบ

(๕) เม่ือเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ไดรับเรื่องการสอบสวนตาม (๓)
เห็นวาขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) ก็ใหดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือพิจารณา

(๖) การขอยกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เพ่ือสมัครสอบแขงขันหรือเพ่ือเขารับ
การคัดเลือกเปนพนักงานสวนตําบล ใหผูประสงคจะเขาเปนพนักงานสวนตําบล ยื่นคําขอตอเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)และใหเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตางๆ ใหเพียงพอท่ีจะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) แลวดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
เพ่ือพิจารณาลงมติลับตามขอ ๙

(๗) ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ไดพิจารณาลงมติสําหรับผูขอยกเวน
กรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามรายใด และผูนั้นไมไดรับการยกเวน การขอใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณายกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอีก ผูนั้นจะ
ขอไดตอเม่ือเวลาไดลวงเลยไปแลวไมนอยกวาหนึ่งป นับแตวันท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) ลงมติ

หมวด ๒
การกําหนดประเภท จํานวน และอัตราตําแหนง

ขอ ๑๑ ตําแหนงพนักงานสวนตําบล ใหมี ๔ ประเภท ดังนี้
(๑) ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน ไดแก ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองค

การบริหารสวนตําบล หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน ไดแก ตําแหนงหัวหนาหนวยงานระดับฝาย ระดับสวน ระดับ

กอง ระดับสํานักในองคการบริหารสวนตําบล หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบลกําหนด

(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงท่ีจําเปนตองใชผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตาม
มาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีของตําแหนงนัน้

(๔) ตําแหนงประเภทท่ัวไป ไดแก ตําแหนงท่ีไมใชตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน ตําแหนงประเภท
อํานวยการทองถ่ิน และตําแหนงประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กําหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีของตําแหนงนั้น”

ขอ 11/1 ระดับตําแหนงพนักงานสวนตําบล ใหมีระดับ ดังนี้
(1) ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน มี 3 ระดับ

(ก) ระดับตน
(ข) ระดับกลาง
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(ค) ระดับสูง
(2) ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน มี 3 ระดับ

(ก) ระดับตน
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง

(3) ตําแหนงประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชํานาญการ
(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ

(4) ตําแหนงประเภทท่ัวไป มี 3 ระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชํานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส

ขอ 11/2 ประเภทและสายงานของระดับตําแหนงตามขอ 11/1 มีดังนี้
(1) ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน

(ก) ระดับตน ไดแก ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือรองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ตามขนาดและโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด

(ข) ระดับกลาง ไดแก ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือรองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล ตามขนาดและโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กําหนด

(ค) ระดับสูง ไดแก ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือรองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ตามขนาดและโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด

(2) ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน
(ก) ระดับตน ไดแก ตําแหนงหัวหนาหนวยงานระดับฝาย หรือระดับกองตามขนาดและ

โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
(ข) ระดับกลาง ไดแก ตําแหนงหัวหนาหนวยงานระดับสวน หรือระดับกองตามขนาดและโครง

สรางขององคการบริหารสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
(ค) ระดับสูง ไดแก ตําแหนงหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก ตามขนาดและโครงสรางขององค

การบริหารสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด
(3) ตําแหนงประเภทวิชาการ

(ก) ระดับปฏิบัติการ ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน โดยใชความรูความสามารถ
ทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ

(ข) ระดับชํานาญการ ไดแก ตําแหนงสําหรับผู ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณโดยใชความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ี
ยาก หรือตําแหนงซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู ร วมปฏิบัติงาน โดยใช ความรู 
ความสามารถประสบการณ และความชํานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ี
ยาก
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(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหา
ท่ียากมาก หรือตําแหนงซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู รวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหา
ท่ียากมาก

(ง) ระดับเชี่ยวชาญ ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทาง
วิชาการท่ียากและซับซอนมาก และมีผลกระทบในวงกวาง

(4) ตําแหนงประเภทท่ัวไป
(ก) ระดับปฏิบัติงาน ไดแก ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งปฏิบัติงานตามแนวทาง

แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
(ข) ระดับชํานาญงาน ไดแก ตําแหนงสําหรับผู ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณโดยใชความรู 

ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงาน ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาท่ีคอนขางยาก หรือ
ตําแหนงซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบ
การณ และความชํานาญงาน ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ีคอนขางยาก

(ค) ระดับอาวุโส ได แก  ตําแหนงสําหรับผู ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใช ความรู 
ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานคอนขางสูง ในงานเทคนิคเฉพาะดาน หรืองานท่ีตองใชทักษะ
และความชํานาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ีคอนขางยากมากหรือตําแหนงซึ่งตองกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู รวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความ
ชํานาญงานคอนขางสูง มีงานในความรับผิดชอบท่ีหลากหลาย ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ีคอนขา
งยากมาก

ขอ 11/3 พนักงานสวนตําบลผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานเริ่มตนระดับใด และ
ตําแหนงระดับใด ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลไดกําหนดไวตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐาน ฉบับ
ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2544 ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงตามประกาศนี้และใหถือวา
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของผูนั้นเทียบเทากับระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตํา
แหนงของมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีกําหนดตามประกาศนี้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการแตงตั้ง การเลื่อนระดับ
การยาย การโอน การรับโอน ดังนี้

(1) ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ของสายงานเริ่มตนจากระ
ดับ 1 และสายงานเริ่มตนจากระดับ 2 ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงท่ัวไประดับปฏิบัติงาน

(2) ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับ 5 หรือระดับ 6 ของสายงานเริ่มตนจากระดับ 1 และสายงาน
เริ่มตนจากระดับ 2 ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงท่ัวไป ระดับชํานาญงาน

(3) ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับ 7 ของสายงานเริ่มตนจากระดับ 2 ใหจัดเขาสูประเภทตําแหน
งท่ัวไป ระดับอาวุโส

(4) ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับ 3 ระดับ 4 หรือระดับ 5 ของสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 ให
จัดเขาสูประเภทตําแหนงวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

(5) ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 6 หรือระดับ 7 ของสายงานเริ่มตนจาก
ระดับ 3 ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงวิชาการ ระดับชํานาญการ
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(6) ผูดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 8 ของสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 ใหจัด
เขาสูประเภทตําแหนงวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

(7) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับ 6 หรือระดับ 7 ท่ีไมใชตําแหนง นักบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบล ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงอํานวยการทองถ่ิน ระดับตน

(8) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับ 8 ท่ีไมใชตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลให
จัดเขาสูประเภทตําแหนงอํานวยการทองถ่ิน ระดับกลาง

(9) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลระดับ 6 หรือ
ระดับ 7 ใหจัดเขาสูประเภทตําแหนงบริหารทองถ่ิน ระดับตน

(10) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลระดับ 8 ใหจัด
เขาสูประเภทตําแหนงบริหารทองถ่ิน ระดับกลาง

ขอ 11/4 พนักงานสวนตําบล ผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด และระดับใด
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลไดกําหนดไวตามประกาศการจัดทํา
มาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ฉบับลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 30 มิถุนายน
2546 เม่ือไดมีการจัดเขาสูมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามท่ีกําหนดตามขอ 11/3 แลว ใหนําระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงและระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของท่ีมีตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงเดิมมานับรวมกับ
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงและระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนดในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตํา
แหนงของมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีไดรับการจัดเขาสูตําแหนง เพ่ือประโยชนในการเลื่อนระดับ การแตงตั้ง
การคัดเลือก การสอบคัดเลือก โดยมีหลักเกณฑการนับรวมตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของ
พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงเดิม สําหรับใชเปน
คุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแตงตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหม ทาย
ประกาศนี้

ขอ ๑๒ การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตราตําแหนงพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวน
ตําบล วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ตองคํานึงถึงลักษณะหนาท่ี ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพ และความยากของงาน คาใชจายดานบุคคล และงบประมาณรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยการกําหนดตําแหนงดังกลาวตองเทียบไดในมาตรฐานเดียวกันกับขาราชการพล
เรือนสามัญ

ขอ ๑๓ การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลในสวนราชการ วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูใน
สวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล
เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยเสนอใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ

ในการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ใหองคการบริหารสวนตําบล
คํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยากคุณภาพของงาน และ
ปริมาณงาน ตลอดท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตองจายในดานบุคคล

- ขอ ๑๑ และขอ ๑๑/๑ – ๑๑/๔ แกไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
อบต. (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
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ขอ ๑๔ การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงใดเปนตําแหนงระดับใด ใหประเมินความ
ยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนั้น แลวปรับเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) จัดทําไวตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงและ
มาตรฐานของตําแหนง การปรับตําแหนงเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหจัดตําแหนงท่ีมี
ลักษณะงานอยางเดียวกันเขาประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดตําแหนงในสายงานเดียวกันท่ีมีความยากและ
คุณภาพของงานอยูในระดับเดียวกันโดยประมาณ เขากลุมตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกัน

ขอ ๑๕ ในการจัดทําแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล ใหองคการ
บริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย

(๑) นายกองคการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เปนประธาน
(๒) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนคณะทํางาน
(๓) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ เปนคณะทํางาน
(๔) พนักงานสวนตําบล เลขานุการคณะทํางาน
ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล

โดยใหคํานึงถึงภารกิจ  อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความ
ยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของสวนราชการตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบล ตลอดท้ังภาระ
คาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะตองจายในดานบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบล โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ในระยะเวลา ๓ ป และแผน
อัตรากําลังดังกลาวอยางนอยจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้

(๑) บทศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลในชวง
ระยะเวลา ๓ ป

(๒) บทศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนท้ังหมดขององคการบริหารสวนตําบล ชวงระยะเวลา ๓ ป
วาตองการกําลังคนประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด จึงจะสามารถปฏิบัติงาน ตามภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี
และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๓) บทศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบันและกําลังคนท่ีขาดอยูและ
ตองการเพ่ิมข้ึน อัตราความตองการกําลังคนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมายเพ่ิมข้ึน อัตรา
การสูญเสียกําลังคนในแตละป

(๔) บทศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน เปนการวางแผนเพ่ือใหมีการใชกําลังคนท่ีมีอยูใน
องคการบริหารสวนตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรูความสามารถของกําลังคนท่ีมีอยู
การพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และใชกําลังคนท่ีมีอยูใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของแตละคน

(๕) การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ  การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ
การแบงงานภายในสวนราชการ การกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตางๆ โดยมีหลักเกณฑเบื้องตน ดังนี้

(ก) กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตาม
ประกาศกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล

(ข) การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลและระดับตําแหนงพนักงานสวนตําบลประจําใน
สวนราชการตางๆ ตามโครงสรางการแบงสวนราชการตาม (ก) โดยพิจารณากําหนดตําแหนงเปนตําแหนงใด
สายงานใด ระดับใด และมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลจัดทําข้ึน  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) แลว
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(ค) ตําแหนงพนักงานสวนตําบล ท่ีกําหนดในสวนราชการตาม (ข) ตองเปนตําแหนงสายงานท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงไวแลว สําหรับตําแหนง
ผูปฏิบัติงานในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ ระดับ ๒ หรือระดับ ๓ ทุกตําแหนงสายงาน ใหกําหนดตําแหนงเปน
ตําแหนงระดับควบ เปนระดับ ๑-๓ ระดับ ๒-๔ หรือระดับ ๓-๕ แลวแตกรณี

(ง) การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตามแผนอัตรากําลัง  ใหกําหนดเปนแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบล ในระยะเวลา ๓ ป โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล
ท้ังหมด และการกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหมเปนรอบปท่ีหนึ่ง ปท่ีสอง และปท่ีสาม

(๖) ในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลท่ี
จัดทําข้ึนในครั้งแรกตามประกาศนี้ ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดเปนตําแหนงสายงานใด ระดับใด
จํานวนเทาใด ในสวนราชการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้

(ก) องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ ใหกําหนดระดับตําแหนง ดังนี้
• กําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนระดับ ๘ หรือระดับ ๗
• อาจกําหนดตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนระดับ ๗ หรือ ระดับ ๖ ได
• กําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวน เปนระดับ ๗ หรือระดับ ๖
(ข) องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง ใหกําหนดตําแหนง ดังนี้
• กําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนระดับ ๗ หรือระดับ ๖
• อาจกําหนดตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนระดับ ๗ หรือระดับ ๖ ได
• กําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวน  เปนระดับ ๗ หรือระดับ ๖
(ค) องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก  ใหกําหนดตําแหนง  ดังนี้
• กําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนระดับ ๖
• กําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือสวน เปนระดับ ๖
(ง) การกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบล ให

พิจารณากําหนดไดตามความเหมาะสม ความจําเปน ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน
และปริมาณงาน และใหคํานึงถึงตําแหนงสายงานของตัวพนักงานสวนตําบล ท่ีมีอยูในปจจุบันประกอบดวย

ขอ ๑๗ ตําแหนงพนักงานสวนตําบลมีชื่อในการบริหารงานตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และมีชื่ออ่ืนเพ่ือประโยชนในการบริหารงาน ดังนี้

(๑) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(๒) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(๓) หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(๔) ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวน
ขอ ๑๘ ใหองคการบรหิารสวนตําบลเสนอแผนอัตรากําลังท่ีไดจัดทําข้ึนตามขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศใชแผนอัตรากําลังดังกลาว เพ่ือเปน
กรอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลตามระยะเวลาท่ีกําหนด

เม่ือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ๓ ปแลว ให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ตามขอ ๑๖ เปน
ระยะเวลา ๓ ป ในรอบถัดไป

ขอ ๑๙ ในการพิจารณาใหความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตาม
ขอ ๑๘ หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นวาแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน



๑๐

ตําบลยังไมเหมาะสม ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลังดังกลาว ตามความเห็นของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นวาแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนตําบลมีความเหมาะสมแลว และแจงยืนยันแผนอัตรากําลังตอคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เสนอเรื่องพรอมความเห็นให
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) พิจารณา

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่งเปนประการใด
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) และองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามความเห็น
ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)

ขอ ๒๐ เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดใหมีตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงใด ระดับใด ในสวนราชการใด จํานวนเทาใดตามแผนอัตรากําลังแลว ใหคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ประสานกับองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือจัดสรรเงินงบประมาณในแตละป
สําหรับตั้งจายเปนอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาวใหสอดคลองกัน

ขอ ๒๑ ในระหวางการประกาศใชบังคับแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล หากองคการ
บริหารสวนตําบล มีเหตุผลความจําเปนตองกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลเพ่ิมใหม นอกเหนือจากท่ีกําหนด
ในแผนอัตรากําลัง เพ่ือรองรับภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่ง
องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถปรับปรุงการกําหนดตําแหนงโดยปรับเกลี่ยจากตําแหนงอ่ืนได และไมเปน
ภาระทางงบประมาณคาใชจายดานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอ
กําหนดตําแหนงเพ่ิมใหมตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบกอน

การเสนอขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม ใหองคการบริหารสวนตําบลชี้แจงเหตุผล ความจําเปนท่ีตองขอ
กําหนดตําแหนง ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา โดยมีรายการดังตอไป

(๑) เหตุผลความจําเปนท่ีจะตองกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม
(๒) ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิม ถึง

ขนาดจําเปนตองกําหนดตําแหนงเพ่ิมข้ึนใหม
(๓) ชื่อตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนงท่ีขอกําหนดเพ่ิมใหม
(๔) หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีขอกําหนดเพ่ิมใหม
(๕) สวนราชการท่ีกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลังท่ีมีอยู ตามแผนอัตรากําลัง

ขององคการบริหารสวนตําบล และตําแหนงท่ีขอกําหนดเพ่ิมใหม
(๖) เหตุผลความจําเปนอ่ืน
ขอ 22 การขอกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ซึ่งเปนการกําหนดตําแหนงในสายงานอ่ืนท่ี

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงไว ใหองคการบริหารสวนตําบล
ท่ีขอกําหนดตําแหนงนั้น จัดทํารางมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนั้น เพ่ือใหทราบถึงประเภท
ตําแหนง ชื่อตําแหนง ระดับตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ความรู
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน พรอมเสนอเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองขอกําหนดตําแหนงดังกลาว เสนอให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล พิจารณาจัดทําเปนมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลตอไป

- ขอ ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘



๑๑

ขอ ๒๓ เม่ือองคการบริหารสวนตําบล ไดรับความเห็นชอบในการกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหมตามขอ ๒๑
หรือขอ ๒๒ แลวแตกรณี ใหถือวาเปนการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลนั้น โดยให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการแกไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล
ตอไป

ขอ ๒๔ ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและ
การใชตําแหนงพนักงานสวนตําบลใหเหมาะสม ในกรณีท่ีปรากฏวาการกําหนดตําแหนงใดไมเหมาะสมก็ดี
การใชตําแหนงใดไมเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดก็ดี หรือลักษณะ
หนาท่ี ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงใดท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.
อบต.จังหวัด) กําหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณา
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงนั้นเสียใหมใหเหมาะสม ท้ังนี้ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
จะมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการแทน ก็ได

ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
หรือองคการบริหารสวนตําบลท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มอบหมาย มีอํานาจยุบเลิก
ตําแหนงหรือเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหนงพนักงานสวนตําบล โดยใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการให
เปนไปตามมติหรือคําสั่งนั้น

ขอ ๒๕ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตามขอ ๒๔ คณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือองคการบริหารสวนตําบลผูไดรับมอบหมาย มีอํานาจเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
ตําแหนงพนักงานสวนตําบลได

ขอ ๒๖ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตามขอ ๒๕ สามารถกระทําได ๕
ประการ ดังนี้

(๑) การปรับระดับตําแหนงใหสูงข้ึนในตําแหนงสายงานเดิม
(๒) การปรับลดหรือขยายระดับตําแหนง
(๓) การปรับเกลี่ยตําแหนง โดยไมเปลี่ยนตําแหนงสายงาน
(๔) การปรับเกลี่ยตําแหนง โดยเปลี่ยนตําแหนงสายงาน หรือระดับตําแหนง
(๕) การยุบเลิกตําแหนง
ขอ ๒๗ การปรับระดับตําแหนงใหสูงข้ึนในตําแหนงสายงานเดิม เพ่ือใหเหมาะสมกับระดับความยาก

และคุณภาพของงานในตําแหนงท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดําเนินการได ดังนี้
(๑) ตําแหนงผูปฏิบัติงานท่ีกําหนดเปนตําแหนงระดับควบ ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถปรับ

ระดับตําแหนงให มีระดับสูง ข้ึนในระดับควบได เ ม่ือผูดํารงตําแหนงเปนผู มี คุณสมบัติครบถวนตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น สําหรับการปรับระดับตําแหนงใดใหสูงข้ึนนอกระดับควบ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ท่ีกําหนดใน
หมวด ๙

(๒) ตําแหนงผูบริหาร กรณีองคการบริหารสวนตําบลเสนอจะขอปรับระดับตําแหนงใหสูงข้ึนของ
ตําแหนงใด ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ

ขอ ๒๘ การปรับลดหรือขยายระดับตําแหนงของตําแหนงโดยไมเปลี่ยนตําแหนงสายงาน เพ่ือรองรับ
การบรรจุบุคคลเขารับราชการ หรือการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงในสายงานเริ่มตนของตําแหนงผูปฏิบัติงาน
ท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ ระดับ ๒ หรือระดับ ๓ แลวแตกรณี  ใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจปรับลดหรือ
ขยายระดับตําแหนงดังกลาว เพ่ือรองรับการบรรจุบุคคลเขารับราชการหรือการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงได
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ขอ ๒๙ การปรับเกลี่ยตําแหนงโดยไมเปลี่ยนตําแหนงสายงาน เปนการตัดโอนตําแหนงในสายงานใด
สายงานหนึ่งในกองหรือฝายหนึ่ง ไปกําหนดเปนตําแหนงในกองอ่ืนหรือฝายอ่ืน โดยไมเปลี่ยนตําแหนงสายงาน
ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถปรับเกลี่ยตําแหนงในสายงานเดียวกันท่ีมีอยู ใหสามารถใชตําแหนงใหเกิดประโยชนใน
องคการบริหารสวนตําบลอยางสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอเรื่องขอปรับเกลี่ย
ตําแหนงใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ

ขอ ๓๐ การปรับเกลี่ยตําแหนงโดยเปลี่ยนตําแหนงสายงาน หรือระดับตําแหนง เปนการตัดโอน
ตําแหนงในสายงานใดสายงานหนึ่งในสวนราชการใด ไปกําหนดเปนตําแหนงในสายงานอ่ืนในสวนราชการ
เดียวกัน หรือสวนราชการอ่ืน และตําแหนงท่ีกําหนดนั้นอาจเปลี่ยนระดับตําแหนงดวยก็ได ท้ังนี้ เพ่ือใหองคการ
บริหารสวนตําบลสามารถปรับเกลี่ยตําแหนงท่ีมีอยูในกรอบอัตรากําลังใหสามารถใชตําแหนงใหเกิดประโยชนใน
องคการบริหารสวนตําบลอยางสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอปรับเกลี่ย
ตําแหนง ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวดั) พิจารณาใหความเห็นชอบ

ขอ ๓๑ การยุบเลิกตําแหนง เปนการยุบเลิกตําแหนงในสายงานใดๆ ท่ีมีอยูในกรอบอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบล ท่ีเห็นวาไมมีความจําเปนท่ีจะตองใชประโยชนแลว โดยใหองคการบริหารสวนตําบล
เสนอขอยุบเลิกตําแหนงใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ ท้ังนี้
ตําแหนงท่ีจะยุบเลิกนั้นตองเปนตําแหนงวาง

กรณี คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ไดมีมติไมใหความเห็นชอบตามท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลเสนอใหยุบเลิกตําแหนง และองคการบริหารสวนตําบลยังยืนยันในความเห็นเดิม ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เสนอเรื่องพรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) พิจารณาและใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)

ขอ ๓๒ การเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามขอ ๒๗ (๒) ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ ใหองคการ
บริหารสวนตําบลชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีตองขอกําหนดตําแหนง ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาโดยมีรายการ ดังตอไปนี้

(๑) เหตุผลความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม
(๒) ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานท่ี เพ่ิมข้ึนจากเดิมถึง

ขนาดจําเปนตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม
(๓) ชื่อตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนงท่ีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม
(๔) หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม
(๕) สวนราชการท่ีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลังท่ีมีอยูตามแผน

อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล และตําแหนงท่ีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม
(๖) เหตุผลความจําเปนอ่ืน
การเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาถึงเหตุผลและ ความจําเปนในดาน

ปรมิาณและคุณภาพของงานเปนสําคัญ โดยมิใหขออนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนง เพ่ือเหตุผลดานตัวบุคคล
และใหคํานึงถึงจํานวนของลูกจางท้ังประจําและชั่วคราวท่ีปฏิบัติงานในงานนั้นดวย ท้ังนี้  เพ่ือมิใหเกิดปญหาคน
ลนงาน และเปนการประหยัดงบประมาณดานรายจายดานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดวย และให
พิจารณาถึงความสําคัญ ความเหมาะสมและถูกตองของกรอบตําแหนงในงานนั้นดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรจะ
ใหตําแหนงในงานนั้นสามารถรองรับความกาวหนาของบุคลากรในงานนั้นได

ขอ ๓๓ ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมาก และไดพิจารณาขอ อนุมัติปรับปรุงการ
กําหนดตําแหนงในสวนราชการใด ควรพิจารณาจัดหาตําแหนงเพ่ือรองรับบุคลากร ผูครองตําแหนงเดิมท่ีขอ
อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดวย และกอนท่ีองคการบริหารสวนตําบล จะขออนุมัติปรับปรุงกําหนด
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ตําแหนง ใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาดําเนินการกับตําแหนงท่ีวาง และมีความจําเปนนอยเสียกอน
โดยการปรับเกลี่ยตําแหนงไปไวในงานท่ีมีความสําคัญและจําเปนเรงดวน

ขอ ๓๔ ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามขอ ๓๒ หาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นวาการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงยังไมเหมาะสม
ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
หากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นวาการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงมีความเหมาะสมแลว และแจง
ยืนยันการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ใหเสนอเรื่อง
พรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) พิจารณา

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง เปนประการใด
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) และองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามความเห็น
ของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)

ขอ ๓๕ ในระหวางการประกาศใชบังคับแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล หากองคการ
บริหารสวนตําบล มีเหตุผลความจําเปนตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนง เพ่ือรองรับภารกิจ หนาท่ีความ
รับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ

ขอ ๓๖ กรณีการขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ ๓๐ เปนการ
กําหนดตําแหนงสายงานใหม ซึ่งเปนสายงานท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ยังไมไดจัดทํา
มาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนั้น ในการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดังกลาว ใหองคการ
บริหารสวนตําบลจัดทํารางมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานนั้น เสนอไปพรอมกันดวย ท้ังนี้ เพ่ือ
แสดงใหทราบถึงประเภทตําแหนง ชื่อตําแหนงสายงาน ลักษณะงาน โดยท่ัวไป หนาท่ีและความรับผิดชอบของ
ตําแหนง ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และระดับตําแหนง

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หากมีความเห็นชอบตามท่ี
องคการบริหารสวนตําบลเสนอ  ใหเสนอเรื่องขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม รางมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง พรอมความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) พิจารณาใหความเห็นชอบ

หากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติไมเห็นชอบตามท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม ใหนําความท่ีกําหนดในขอ ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ ๓๗ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามขอ
๒๗ (๒) ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ หรือขอ ๓๑ แลวแตกรณี ใหถือวาเปนการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนตําบลนั้น โดยใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการแกไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลังของ
องคการบริหารสวนตําบลตอไป

หมวด ๓
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน

สวนท่ี ๑
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน

ขอ ๓๘ อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหเปนไปตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนและอัตราเงินประจําตําแหนงทายประกาศนี้ อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจําตําแหนง
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ของพนักงานครูใหเปนไปตามอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจําตําแหนงท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม

การจายเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลหรือพนักงานครูใหเปนไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนหรือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแลวแต
กรณี โดยอนุโลม

ขอ 38/1 บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลทายประกาศนี้ บัญชี 1 ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 11
ธันวาคม 2551 เปนตนไป บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลทายประกาศนี้ บัญชี 2 ใหมีผลตั้งแต
วันท่ี 1 เมษายน 2554 เปนตนไป และบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลทายประกาศนี้ให
มีผลตั้งแตวันท่ี 18 เมษายน 2556 เปนตนไป

ขอ ๓๙ (ยกเลิก)
ขอ ๔๐ (ยกเลิก)
ขอ ๔๑ (ยกเลิก)
ขอ ๔๒ (ยกเลิก)
ขอ ๔๓ (ยกเลิก)

สวนท่ี ๒
ประโยชนตอบแทนอ่ืน

ขอ ๔๔ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบล เพ่ือ
เปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ และเปนสวัสดิการตางๆ ในการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล
ท้ังนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน

ขอ ๔๕ องคการบริหารสวนตําบลท่ีบริหารจัดการการจายเงินเดือน คาจาง และประโยชนตอบแทน
อ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางไดต่ํากวาท่ีกําหนดในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และไดบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเงื่อนไข
และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด สามารถจัดประโยชนตอบแทนอ่ืนแก
พนักงานสวนตําบลเปนพิเศษอีกก็ได

การกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
ตามท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง ตองมีลักษณะเปนคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และเปนการจายใหในลักษณะของ
สวัสดิการสําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล โดยใหนําเงินในสวนท่ีเหลือจาก
กรณีท่ี คาใชจาย เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนไมสูงกวารอยละสี่สิบ ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ แตท้ังนี้วงเงินคาประโยชนตอบแทนอ่ืนของพนักงานสวน
ตําบลหรือลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีไดรับแตละคนไมเกินหาเทาของอัตราเงินเดือน หรือคาจาง

- ขอ ๓๙ – ๔๓ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการใหพนักงานสวนตําบลไดรับเงินเดือน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 18
ธันวาคม 2558



๑๕

ขอ ๔๖ องคการบริหารสวนตําบลอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ ๔๕ ไดดังตอไปนี้

(๑) กําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนรายการเพ่ิมข้ึนใหมนอกเหนือจากประเภทตามท่ีคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ประกาศกําหนด และกําหนดอัตราคาตอบแทน ตลอดท้ัง
หลักเกณฑและวิธีการจายคาตอบแทนสําหรับประโยชนตอบแทนอ่ืนประเภทใหมนั้น

(๒) กําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนในลักษณะท่ีเปนเงินเพ่ิมพิเศษจากรายการประโยชนตอบแทนอ่ืน ท่ี
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ประกาศกําหนด

ขอ ๔๗ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนตามขอ ๔๖ แลว ใหเสนอเรื่องให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ใหคํานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานสวนตําบลและลูกจางท่ีไดรับ ความจําเปน ความ
เหมาะสม งบประมาณรายไดขององคการบริหารสวนตําบล

เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาและมีมติใหความเห็นชอบแลว ให
นายกองคการบริหารสวนตําบลประกาศใชบังคับตอไป ท้ังนี้ ใหมีผลใชบังคับไมกอนวันท่ีคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนนั้น

ขอ ๔๘ การปรับปรุงการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลหรือลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบลตามขอ ๔๖ (๑) ใหมีอัตราคาตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากท่ีกําหนดไวเดิม หรือการ
ยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนนั้น ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในขอ ๔๗
โดยอนุโลม

ขอ ๔๙ การปรับปรุงการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลหรือลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบลตามขอ ๔๖ (๒) ใหมีอัตราคาตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากท่ีกําหนดไวเดิม ให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในขอ ๔๗ โดยอนุโลม เวนแต การกําหนดใหมีอัตรา
คาตอบแทนลดลงต่ํากวาอัตราท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนจะไดรับ หรือการ
ยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนนั้น จะกระทํามิได

ขอ ๕๐ ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบล
และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ ๔๖ แลว หากปรากฏวาองคการบริหารสวนตําบลนั้นไม
สามารถบริหารจัดการการจายเงินเดือน คาจางและประโยชนตอบแทนอ่ืนใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนท่ีกําหนด
ตามขอ ๔๖ (๑) และ (๒) เปนลําดับแรก เพ่ือมิใหขัดหรือแยง และไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด

การปรับปรุงหรือยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในขอ ๔๘ หรือขอ ๔๙ โดยอนุโลม

ขอ ๕๑ พนักงานสวนตําบลอาจไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด

ขอ ๕๒ พนักงานสวนตําบลอาจไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ตามภาวะเศรษฐกิจ ตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด

ขอ ๕๓ บําเหน็จบํานาญของพนักงานสวนตําบล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน



๑๖

หมวด ๔
การคัดเลือก

ขอ ๕๔ การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเ พ่ือบรรจุและแตงตั้ ง ใหดํารงตําแหนง
พนักงานสวนตําบลและการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนใหดําเนินการ
ได ๔ วิธี ดังนี้

(๑) การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหเปนพนักงานสวนตําบลหรือเพ่ือแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในสายงานท่ีสอบแขงขันได ในองคการบริหารสวนตําบลนั้น

(๒) การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการและ
แตงตั้งใหเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลนั้น

(๓) การสอบคัดเลือก เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน หรือแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนในสายงานเดียวกัน หรือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารง
ตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนตําบล

(๔) การคัดเลือก เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนในระดับควบสําหรับ
ตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงระดับควบ หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนนอกระดับควบสําหรับตําแหนงท่ี
กําหนดเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน

ขอ ๕๕ การดําเนินการคัดเลือก โดยการสอบแขงขัน การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตอง
สอบแขงขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามท่ีกําหนดในหมวดนี้ องคการบริหารสวนตําบล หรือ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล หรือสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีไดรับการรองขอใหเป นผูดําเนินการ
แทน ตองดําเนินการอยางเปดเผย โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเปนธรรม
ความเสมอภาค และตองเปดโอกาสใหพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลอ่ืน ท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวน และมีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือก มีสิทธิเขารับการคัดเลือกดวย โดยการประกาศผลการ
คัดเลือกใหดําเนินการอยางเปดเผย

สวนท่ี ๑
การสอบแขงขัน

ขอ ๕๖ ยกเลิก
ขอ ๕๗ ยกเลิก
ขอ ๕๘ ยกเลิก
ขอ ๕๙ ยกเลิก
ขอ ๖๐ ยกเลิก
ขอ ๖๑ ยกเลิก
ขอ ๖๒ ยกเลิก
ขอ ๖๓ ยกเลิก
ขอ ๖๔ ยกเลิก
ขอ ๖๕ ยกเลิก
ขอ ๖๖ ยกเลิก



๑๗

ขอ ๖๗ ยกเลิก
ขอ ๖๘ ยกเลิก
ขอ ๖๙ ยกเลิก
ขอ ๗๐ ยกเลิก
ขอ ๗๑ ยกเลิก
ขอ ๗๒ ยกเลิก
ขอ ๗๓ ยกเลิก
ขอ ๗๔ ยกเลิก
ขอ ๗๕ ยกเลิก
ขอ ๗๖ ยกเลิก

สวนท่ี ๒
การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ

ขอ ๗๗ การคัดเลือก กรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ
และแตงตั้งใหเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลนั้น  ตามขอ ๑๑๑ และขอ ๑๑๖ ใหองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการคัดเลือกในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการเองไดอาจ
รองขอให คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลดําเนินการแทนใหกอน หากไมสามารถทําไดใหรองขอสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได

ขอ ๗๘ การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ วิธีสอบ
ขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม โดยกําหนดดังตอไปนี้

(๑) ใหผูดําเนินการคัดเลือกแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
(๒) ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีกําหนด

ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง

- ขอ ๕๕ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่............................พ.ศ.๒๕๔๘ มีผลต้ังแตวันที่.......................................๒๕๔๘
- ขอ ๕๖ - ๗๖ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบล ลงวันที ๒๔
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑
- ขอ ๗๗ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๑๘

ขอ ๗๙ องคการบริหารสวนตําบล อาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงาน
สวนตําบล ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขันไดในกรณี ดังนี้

(๑) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนขององคการบริหารสวนตําบล
เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ

(๒) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาข้ึน เพ่ือเขารับราชการในองคการบริหารสวนตําบลนั้น
โดยเฉพาะ

(๓) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.) กําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษได

(๔) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถรับการบรรจุไดเม่ือถึงลําดับท่ีท่ีสอบได
เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และไดมารายงานตัวขอรับ
การบรรจุ เม่ือบัญชีผูสอบแขงขันไดท่ีผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว

(๕) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดเนื่องจากไดมา
รายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุผลท่ีไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดตาม
กําหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง

(๖) กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและความชํานาญสูงเขารับราชการใน
ฐานะผูชํานาญการ

(๗) กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด
ขอ ๘๐ การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวงหรือทุนขององคการ

บริหารสวนตําบล เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ ตามขอ ๗๙ (๑) หรือผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาข้ึน เพ่ือ
เขารับราชการในองคการบริหารสวนตําบลนั้นโดยเฉพาะ ตามขอ ๗๙ (๒) ใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ ดังนี้

(๑) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด พรอมหลักฐานการศึกษาและ
เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด

(๒) ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่งจํานวนไมนอย
กวา ๕ คน ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยราชการท่ีเก่ียวของ โดย
เลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเปนประธานกรรมการ

(๓) ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษาและเอกสาร
อ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด นอกจากนี้อาจใชวิธีสัมภาษณเพ่ิมเติมอีกก็ได และ
ในการจัดลําดับผูไดรับคัดเลือกเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวน
ตําบล คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากําหนดใหผูมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูง
เปนผูอยูในลําดับตนสามารถไดรับการบรรจุเขารับราชการกอนหรือพิจารณาบรรจุตามองคประกอบอ่ืนท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได

- ขอ ๗๙ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๘๐ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๑๙

ขอ ๘๑ การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)
กําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษได ตามขอ ๗๙ (๓) ใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ ดังนี้

(๑) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ใหระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้งคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกสําหรับตําแหนงนั้นเงินเดือนท่ีจะไดรับสําหรับ
ตําแหนงนั้น ตามวุฒิท่ีประกาศรับสมัครคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครแบบใบสมัคร คุณวุฒิการศึกษา
เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัคร ท้ังนี้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น ใหปดไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีรับ
สมัครกอนวันท่ีเริ่มรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวา ๗ วัน และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตาม
ความเหมาะสมดวยก็ได

(๒) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด พรอมหลักฐานการศึกษาและ
เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด โดยใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกเสีย
คาธรรมเนียมเขารับการคัดเลือก สําหรับตําแหนงท่ีสมัครตามอัตรา ดังนี้

(ก) ตําแหนงระดับ ๑ หรือตําแหนงระดับ ๒ ตําแหนงละไมต่ํากวา ๕๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐ บาท
(ข) ตําแหนงระดับ ๓ ข้ึนไป ตําแหนงละไมต่ํากวา ๑๐๐ บาท แตไมเกิน ๒๐๐ บาท
คาธรรมเนียมสมัครเขารับการคัดเลือกนี้ จะไมจายคืนใหเม่ือไดมีการรับสมัครเสร็จเรียบรอยถูกตองแลว
(๓) ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่งจํานวนไมนอย

กวา ๕ คน ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนหนวยราชการท่ีเก่ียวของ โดย
เลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเปนประธานกรรมการ

(๔) คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบ
ปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ในการนี้ คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
อาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ หรือกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานหรือกรรมการอ่ืนหรือ
เจาหนาท่ีใหดําเนินการในเรื่องตางๆ ไดตามความจําเปน

(๕) เม่ือไดดําเนินการคัดเลือกเสรจ็แลว ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือกตอ
ผูดําเนินการคัดเลือก โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนนตาม (๔) เพ่ือ
ผูดําเนินการคัดเลือกจะไดประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีคัดเลือกตามลําดับ
ตอไป

(๖) ในกรณีท่ีมีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวางเพ่ิมอีกก็อาจ
บรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือกท่ีเหลืออยูในลําดับท่ีถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น หรืออาจ
ดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ท้ังนี้ ใหอยูในดุลยพินิจขององคการบริหารสวนตําบล

- ขอ ๘๑ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๒๐

ขอ ๘๒ การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถรับการบรรจุไดเม่ือถึงลําดับท่ีท่ีสอบไดเนื่องจากอยู
ในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ
เม่ือบัญชีผูสอบแขงขันไดท่ีผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว ตามขอ ๗๙ (๔) ใหองคการบริหารสวนตําบลเปน
ผูดําเนินการคัดเลือก ดังตอไปนี้

(๑)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครและหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบ
ท่ีกําหนด พรอมดวยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร

(๒)  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูนั้นพนจากราชการทหารโดยไมมีความ
เสียหายและมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุเขารับราชการภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร

(๓) หากองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีตําแหนงท่ีผูนั้นสอบแขงขันไดวางอยู ใหดําเนินการสั่งบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นได

ขอ ๘๓ การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได เนื่องจากไดมารายงาน
ตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุผลท่ีไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดตาม
กําหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง ตามขอ ๗๙ (๕) ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการ
ดังตอไปนี้

(๑) ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอบรรจุเขารับราชการและเขาปฏิบัติ
หนาท่ีราชการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง

(๒) เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณาแลว เห็นสมควรท่ีจะบรรจุผูนั้นเขารับราชการ
(๓) หากองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีตําแหนงท่ีผูนั้นสอบแขงขันไดวางอยู ใหดําเนินการสั่งบรรจุและ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นได
ขอ ๘๔ การคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถและความชํานาญสูง เพ่ือบรรจุเขารับราชการใน

ฐานะผูชํานาญการในองคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการคัดเลือก โดย
ดําเนินการตามท่ีกําหนดในประกาศกําหนดการบรรจุบุคคลเขารับราชการ ในฐานะผูชํานาญการขององคการ
บริหารสวนตําบล

- ขอ ๘๒ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๘๓ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๘๔ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๒๑

ขอ ๘๕ เม่ือไดมีการดําเนินการคัดเลือก ตามท่ีกําหนดในประกาศนี้ ใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ ดังตอไปนี้

(๑) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ๑ ชุด และสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก
๒ ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไมนอยกวา ๗ วันทํา
การ โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจํานวน ๑ ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.) ทราบดวย

(๒) เม่ือการคัดเลือกเสร็จสิ้น ใหองคการบริหารสวนตําบล รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน ๕ วันทําการนับแตวันประกาศผลการคัดเลือก หรือดําเนินการคัดเลือกแลวเสร็จ
โดยใหสงสําเนาบัญชีผูไดรับการคัดเลือก ๑ ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก ๑ ชุด

(๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืนๆ นอกจากท่ี
กําหนดไวเดิม ใหรายงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) โดยดวนท่ีสุด

สวนท่ี ๓
การสอบคัดเลือก

ขอ ๘๖ การสอบคัดเลือกตามขอ ๕๔ (๓) เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงบริหารตาง
สายงาน หรือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบล หรือแตงตั้งพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารสถานศึกษา ใหองคการ
บริหารสวนตําบลหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินหรือจังหวัดท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมอบหมายเปน
ผูดําเนินการ

หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การข้ึนบัญชี และการ
ยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด

ขอ ๘๗ ใหองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่งจํานวนไมนอย
กวา ๗ คน ดังนี้

(๑) กรณีการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหาร ใหแตงตั้งกรรมการ
ประกอบดวย

• ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ๑ คน ประธานกรรมการ
• ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ๒ คน กรรมการ
• ผูทรงคุณวุฒิ ๑ คน กรรมการ
• นายกองคการบริหารสวนตําบล

หรือผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล ๑ คน กรรมการ
• ทองถ่ินจังหวัดนครพนม
กรรมการ
• ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ
• ผูแทนพนักงานสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง เลขานุการ

- ขอ ๘๕ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๘๖ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๒๒

(๒) กรณีการสอบคัดเลือกในสายงานผูปฏิบัติ ใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยราชการท่ีเก่ียวของ
และพนักงานสวนตําบลเปนกรรมการ โดยใหคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมจาก ๓ ฝาย คือฝายผูแทนทองถ่ิน ฝาย
ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนหนวยราชการท่ีเก่ียวของคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ

ขอ ๘๘ คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกขอสอบ กรรมการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหนง หรือกรรมการหรือเจาหนาท่ีดําเนินการในเรื่องการกรอกคะแนนหรือเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับ
การสอบคัดเลือกไดตามความจําเปน

ขอ ๘๙ ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบขอเขียนสัมภาษณ
และระเบียบเก่ียวกับการสอบไดเทาท่ีจําเปน และไมขัดตอหลักสูตรและวิธีการดําเนินการเก่ียวกับการสอบ
คัดเลือกนี้ แลวใหประธานกรรมการสอบคัดเลือกประกาศกอนวันสอบ ไมนอยกวา ๕ วันทําการ

ขอ ๙๐ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหเปนไปตามท่ีกําหนดทายนี้
ขอ ๙๑ ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง คุณสมบัติ

ของผูมีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และขอความอ่ืนท่ีผูสมัครสอบควรทราบ โดยปด
ประกาศไวในท่ีเปดเผย

ขอ ๙๒ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีเจาหนาท่ีรับสมัครสอบโดยใหมีกําหนดเวลารับใบสมัคร
สอบ ไมนอยกวา ๑๐ วันทําการ

ขอ ๙๓ ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือก ตามขอ ๙๑ ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก

ขอ ๙๔ ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบกอนวันสอบไมนอยกวา ๕ วันทํา
การ

ขอ ๙๕ การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคท่ี
สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ ท้ังนี้ใหคํานึงถึงหลักวิชาวัดผลดวย

ขอ ๙๖ การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค แตคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
จะกําหนดใหผูสมัครสอบสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป หรือภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง
กอน แลวจึงใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ ๙๕ สอบในภาคอ่ืนตอไปก็ได

- ขอ ๘๗ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๘๙ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๙๑ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๙๒ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๙๔ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๙๖ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๒๓

ขอ ๙๗ ในกรณีท่ีปรากฏวามีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรมใน
การสอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานใหองคการบริหารสวนตําบลทราบเพ่ือ
พิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการ
ทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ถาหากองคการบริหารสวนตําบลใหยกเลิกการสอบคัดเลือก
เฉพาะภาคใดแลว ก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือ
สอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป

ขอ ๙๘ เม่ือไดดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานผล
การสอบตอองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือจะไดประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดตอไป

ขอ ๙๙ การข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ใน
กรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใช
เฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง
เทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา

ขอ ๑๐๐ บัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหใชไดไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันข้ึนบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือก
อยางเดียวกันนั้นอีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก

กรณีองคการบริหารสวนตําบลภายในจังหวัดมีตําแหนงวางและประสงคจะขอใชบัญชีเพ่ือแตงตั้งผูสอบ
คัดเลือกไดแทนตําแหนงท่ีวาง  ใหขอใชบัญชีจากองคการบริหารสวนตําบลหรือบัญชีองคกรอ่ืนใดท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลมอบหมายใหดําเนินการภายในจังหวัดกอนขอใชบัญชีจากองคการบริหารสวนตําบลหรือ
องคกรอ่ืนท่ีไดรับมอบใหดําเนินการสอบในจังหวัดอ่ืน และใหขอใชไดเฉพาะบัญชีสอบคัดเลือกสายงานผูปฏิบัติ
เทานั้น  สวนบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูบริหารใหใชไดเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลท่ีได
ดําเนินการสอบคัดเลือกองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลอ่ืนไมสามารถขอใชบัญชีได

ยกเวน กรณีการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล บัญชีผูสอบคัดเลือกไดดังกลาวนี้ ใหใชไดไมเกิน ๖๐ วัน นับแตวันข้ึน
บัญชี  ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจขององคการบริหารสวนตําบล

ขอ ๑๐๑ การดําเนินการสอบคัดเลือกใหองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก ๑ ชุด และสําเนาประกาศรับสมัคร

สอบ ๓ ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอนวันเริ่มตนรับสมัครสอบไมนอยกวา ๗
วันทําการ โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจํานวน ๑ ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) ทราบดวย

- ขอ ๙๗ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๙๘ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๑๐๐ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๒๔

(๒) เม่ือการสอบเสร็จสิ้นแลว ใหสงเอกสารไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ไม
นอยกวา ๗ วันทําการ แตไมเกิน ๓๐ วันทําการ นับตั้งแตวันประกาศผลสอบดังตอไปนี้

(ก) ขอสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ๑ ชุด
(ข) บัญชีกรอกคะแนน ๑ ชุด
(ค) สําเนาบัญชีผูสอบคัดเลือกได ๒ ชุด

(๓) เม่ือมีการยกเลิกการข้ึนบัญชีสอบคัดเลือกได หรือข้ึนบัญชีผูใดไวตามเดิม ใหรายงานไปยัง
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไมนอยกวา ๗ วันทําการ แตไมเกิน ๓๐ วันทําการ นับตั้งแต
วันยกเลิกหรือข้ึนบัญชีผูนั้น

(๔) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ เขาสอบ กําหนดวัน
เวลา และสถานท่ีสอบ ประกาศผลสอบหรืออ่ืนๆ นอกจากท่ีกําหนดไวเดิม ใหรายงานไปยังคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ทราบโดยดวนท่ีสุด

สวนท่ี ๔
การคัดเลือก

ขอ ๑๐๒ การคัดเลือกตามขอ ๕๔ (๔) เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับ
ท่ีสูงข้ึน ใหองคการบริหารสวนตําบลหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินหรือจังหวัดท่ีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินมอบหมาย เปนผูดําเนินการ

การคัดเลือกอาจดําเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ วิธีการสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีประเมินหรือวิธี
อ่ืนใด หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม โดยใหคํานึงถึงผลงาน ความรู ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติ
การรับราชการและผลการปฏิบัติประกอบดวย ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กําหนด

ขอ ๑๐๓ การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนใหดําเนินการได
๓ กรณี ดังนี้

(๑) การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนในระดับควบ สําหรับ
ตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงระดับควบ

(๒) การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน นอกระดับควบ สําหรับ
ตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือ
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ

(๓) การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนง
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล

- ขอ ๑๐๑ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๑๐๒ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๑๐๓ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๒๕

ขอ ๑๐๔ การคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนในระดับควบ
สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงระดับควบ ตามขอ ๑๐๓(๑) ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการ
คัดเลือก

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) พนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ตามท่ีกําหนดในหมวด ๙ วาดวยการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน

(๒) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของ
พนักงานสวนตําบลผูนั้น

(๓) ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดแบบประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม (๒)
โดยตองมีรายการดังตอไปนี้

(ก) ขอมูลเก่ียวกับผูรับการประเมิน
(ข) หนาท่ีความรับผิดชอบและความรูความสามารถท่ีตองการของตําแหนงท่ีจะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนตําแหนง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

(๔) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานสวนตําบลท่ีจะผานการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับท่ีสูงข้ึน ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาท่ี ก.พ.กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือน

(๕) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)

ขอ ๑๐๕ การคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนนอกระดับควบ
สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณตามขอ ๑๐๓ (๒) ใหองคการบริหารสวน
ตําบลเปนผูดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด
ภายใตเงื่อนไข ดังนี้

(๑) พนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน

(๒) ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยใหมีคณะกรรมการประกอบดวย
(ก) ประธาน ใหแตงตั้งจากขาราชการ หรือพนักงานสวนตําบล หรือผูท่ีเคยเปนขาราชการ หรือ

พนักงานสวนตําบลท่ีดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะประเมินสูงกวาผูขอประเมิน อยางนอย ๑ ระดับ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน

(ข)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนหรือเคยเปนขาราชการฝายพลเรือนในจังหวัดหรือในอําเภอท่ี
องคการบริหารสวนตําบลนั้น ตั้งอยู ท่ีมีความเชี่ยวชาญงานในหนาท่ีสําหรับตําแหนง ท่ีประเมินท่ีดํารงตําแหนง
สูงกวาผูขอประเมินอยางนอย ๑ ระดับ

- ขอ ๑๐๔ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๒๖

(ค) ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล หรือเคยเปนขาราชการ หรือพนักงานสวนตําบลท่ีเคย
ดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงท่ีขอประเมินหรือผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดาน
ท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลเปนท่ีประจักษในความสามารถจํานวนไมนอยกวา ๒ คน แตไมเกิน ๕
คน

(ง) เลขานุการ ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งเลขานุการ จํานวน ๑ คน
(๓) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และ

ประเมินผลงานท่ีผานมาของพนักงานสวนตําบลผูนั้น
(๔) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตาม ขอ ๑๐๕ (๒) กําหนดแบบ และวิธีการประเมินคุณสมบัติของ

บุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตาม ขอ ๑๐๕ (๓) โดยตองมีรายการดังตอไปนี้
(ก) ขอมูลเก่ียวกับผูรับการประเมิน ดานความรูความสามารถ ความประพฤติและประวัติการ

รับราชการ
(ข) หนาท่ีความรับผิดชอบและความรูความสามารถท่ีตองการของตําแหนงท่ีจะประเมิน
(ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพ่ือเลื่อนตําแหนง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชา

(๕) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานสวนตําบลท่ีจะผานการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับท่ีสูงข้ึน ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาท่ี ก.พ.กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือน

(๖) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)

ขอ ๑๐๖ การคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนนอกระดับควบ
สําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนงสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ตามขอ ๑๐๓ (๒) ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดภายใตเงื่อนไข ดังนี้

(๑) พนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ตามประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน

(๒) ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานโดยองคประกอบของคณะกรรมการใหเปนไป
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนระดับเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวน
ตําบลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(๓) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และ
ประเมินผลงานท่ีผานมาของพนักงานสวนตําบลผูนั้น

- ขอ ๑๐๕ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๑๐๕ (๒) แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
(แกไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่..........กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๒๗

(๔) ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตามขอ ๑๐๖ (๒) กําหนดแบบ และวิธีการประเมินคุณสมบัติของ
บุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตามขอ ๑๐๖ (๓) โดยตองมีรายการดังตอไปนี้

(ก) ขอมูลเก่ียวกับผูรับการประเมิน ดานความรูความสามารถ ความประพฤติและประวัติการ
รับราชการ

(ข) หนาท่ีความรับผิดชอบและความรูความสามารถท่ีตองการของตําแหนงท่ีจะประเมิน
(ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพ่ือเลื่อนตําแหนง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชา

(๕) เกณฑการตัดสินการประเมินวาพนักงานสวนตําบลท่ีจะผานการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับท่ีสูงข้ึน ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมต่ํากวาท่ี ก.พ.กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือน

(๖) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)

ขอ ๑๐๗ การคัดเลือก เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน สําหรับตําแหนง
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ ๑๐๓ (๓) ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการคัดเลือก
ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการได อาจรองขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) ดําเนินการแทนใหกอน หากไมสามารถทําได ใหรองขอสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการแทนก็ได

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด ดังนี้

(๑) แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา ๗ คน ประกอบดวย
• ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ๑ คน  ประธานกรรมการ
• ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ๒ คน  กรรมการ
• ผูทรงคุณวุฒิ ๑ คน กรรมการ
• นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ
• ทองถ่ินจังหวัด  กรรมการ
• ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ
• ผูแทนพนักงานสวนตําบลซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง  เลขานุการ

(๒) หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ใหดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ วิธีการประเมินหรือวิธีอ่ืนใดวิธี
หนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกําหนดรายการดังตอไปนี้

(๒.๑) เกณฑในการคัดเลือก
เกณฑในการคัดเลือกควรพิจารณาวาผู มีสิทธิ์ เขารับการคัดเลือกแตละคนมีความรู

ความสามารถ ทักษะ ประสบการณและผลงานในอดีต วิสัยทัศนการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะเขารับการ
คัดเลือก ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะตางๆ อยางไร โดยใหผูมีสิทธิเขารับการ
คัดเลือก จัดทําและนําเสนอวิสัยทัศนในการเขาดํารงตําแหนงท่ีเขารับการคัดเลือก และนําเสนอผลงานในอดีตท่ี
ประสบความสําเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผูเขารับการคัดเลือกมาแลว ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้

- ขอ ๑๐๖ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๒๘

(๒.๑.๑) สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาท่ี ความประพฤติและ
คุณลักษณะอ่ืนๆ จํานวน ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก

(๒.๑.๑.๑) วิสัยทัศนและผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีตจํานวน ๔๐
คะแนน ความรอบรูงานในหนาท่ี พิจารณาจากความรูงานในหนาท่ีของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง รวมท้ังความรู
เก่ียวกับเหตุการณปจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง โดยพิจารณาจาก

(ก) วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก จํานวน ๒๐
คะแนน

วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะขอรับการคัดเลือก ผูเขารับการ
คัดเลือก จะตองจัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก โดยควร
นําเสนอขอมูลดานตางๆ ดังนี้

• ขอมูลสวนบุคคล
• แนวคิดในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีขอรับการคัดเลือก
• แนวทางพัฒนางานในหนาท่ี
• แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหากไดรับการคัดเลือก
(ข) ผลงานท่ีประสบความสําเร็จในอดีต จํานวน ๒๐ คะแนน
ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จ

มาแลว และเกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ สามารถท่ีจะนําไปเปนตัวอยางแกผูอ่ืนหรือหนวยงานสวน
ราชการอ่ืนได เชน การจัดโครงการใหมๆ ท่ีประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมากๆ หรือการคิดคนแนวทา
บริหารงานใหมๆ และสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดียิ่ง โดยใหจัดทําเปนเอกสารนําเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศนก็ได)

(๒.๑.๑.๒) ความสามารถในการบริหาร ๓๐ คะแนน พิจารณาจาก
(ก) ความรูในการบริหาร จํานวน ๑๐ คะแนน เชน หลักการบริหารสมัยใหม

การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ เทคนิคการบริหารตางๆ
(ข) ความสามารถในการบริหารอยางมืออาชีพ จํานวน ๑๐ คะแนน พิจารณา

จากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ ความเปนผูนํา ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ
ปญหาเฉพาะหนาของผูเขารับการคัดเลือก

(ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จํานวน ๑๐ คะแนน พิจารณาจาก
การยืดหยุนและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับสวนอ่ืน

(๒.๑.๑.๓) บุคลิกภาพและภาวะผูนํา ๓๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก
(ก) ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคท่ีจําเปนสําหรับนักบริหาร พิจารณา

จากการมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและภารกิจของสวนราชการ เชน มุงประโยชนของสวนรวม มี
ความซื่อสัตย ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กลาวคือ กลาคิด  กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน มีความ
โปรงใส

(ข) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทนและเอาใจใสหนาท่ีการ
งาน กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความขยันหม่ันเพียร

(ค) มนุษยสัมพันธ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน
อยางมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับแกไขและ
ลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการและหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับ
ประชาชนผูมาติดตอรวมท้ังเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ



๒๙

(ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน
ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม

(จ)  ความม่ันคงในอารมณ พิจารณาจากความหนักแนนของสภาวะอารมณ
(ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจ แกไขปญหา

เฉพาะหนาไดอยางทันทวงที และมีเหตุผลเปนท่ียอมรับได
(๒.๑.๒) คุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ไดแก

(ก) การไดรับเงินเดือน ๒๐ คะแนน
(ข) วุฒิการศึกษา ๑๕ คะแนน
(ค) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ๒๐ คะแนน
(ง) อายุราชการ ๑๕ คะแนน
(จ) การรักษาวนิัย(ยอนหลัง ๕ ป) ๑๕ คะแนน
(ฉ) ความดีความชอบ(ยอนหลัง ๕ ป) ๑๕ คะแนน

(๒.๒) วิธีการคัดเลือก
กําหนดวิธีการท่ีใชในการประเมิน โดยอาจใชวิธีสัมภาษณ หรืออาจใชวิธีการอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือให

ไดขอมูลท่ีจะแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ความเหมาะสมของผูสมัครตามท่ีประกาศไวในประกาศรับสมัคร
คัดเลือก โดยกําหนดใหผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารในเรื่องวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ี
ขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดทําเอกสารแสดงผลงานท่ีประสบความสําเร็จโดยตองยื่นเอกสารตามจํานวนชุดท่ี
กําหนดไวในประกาศรับสมัครตอคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัครตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัครและ
ใหผูเขารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศนและผลงานท่ีประสบความสําเร็จตอคณะกรรมการคัดเลือก ในวันท่ีเขา
รับการคัดเลือกตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร

(๒.๓) ข้ันตอนการคัดเลือก
(๒.๓.๑) เม่ือจะมีการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับ

ท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลใหองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีตําแหนงวางแจง
ชื่อตําแหนง เลขท่ีตําแหนงและขอมูลตาง ๆ สําหรับใชประกอบการพิจารณา เชน หนาท่ี ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรูความสามารถท่ีตองการของแตละตําแหนง เปนตน (ตามแบบแนบทาย) ให
คณะกรรมการคัดเลือกท่ีองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งวิเคราะหงานในตําแหนงท่ีวางหรือจะวาง กําหนด
ความรูความสามารถ คุณลักษณะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง หรือเปนการกําหนดวาพฤติกรรม
แบบใดหรือคุณลักษณะแบบใดของผูเขารับการคัดเลือกท่ีจะสามารถทํางานนั้นไดประสบความสําเร็จ ซึ่งไดแก
สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหนาท่ี ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและคุณลักษณะท่ี
จําเปนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจพิจารณาแนวคิด ทัศนคติ คานิยมสรางสรรคของนักบริหารท่ีพึงมี การปฏิบัติงาน
ท่ีจําเปนตองดําเนินการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดีตลอดจนแรงจูงใจท่ีจะเปนแรงขับ
ใหสามารถปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จเปนตน

(๒.๓.๒) คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอนในการคัดเลือก
พนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีวางใหสอดคลองกับหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติมี
สิทธิเขารับการคัดเลือก และประกาศใหทราบท่ัวกัน ดังนี้

(๒.๓.๒.๑) กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกวาแตละพฤติการณหรือ
คุณลักษณะตางๆ นั้น ควรพิจารณาจากขอมูลใดประกอบการพิจารณาเพ่ือใหทราบถึงความรูความสามารถ
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ทักษะของผูบริหาร เชน พิจารณาจากประวัติการทํางาน ประวัติสวนบุคคล ประสบการณ การฝกอบรม และดู
งานผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายในอดีตดานบริหารการจัดการ วิสัยทัศน เปนตน

(๒.๓.๒.๒) กําหนดวิธีการท่ีใชในการประเมิน โดยวิธีการสัมภาษณ หรืออาจ
ใชวิธีการอ่ืนเพ่ิมเติม โดยใหผูเขารับการคัดเลือกนําเสนอวิสัยทัศนและผลงานท่ีประสบความสําเร็จท่ีผานมา
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีจะแสดงออกถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลในตําแหนงท่ีเปดคัดเลือก
ท้ังนีใ้หระบุจํานวนเอกสารท่ีตองจัดสง กําหนดวันสงเอกสารวิสัยทัศนและผลงานและกําหนดเสนอวิสัยทัศนและ
ผลงานในวันคัดเลือก (สัมภาษณ)

(๒.๓.๒.๓) ใหประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร โดยมีระยะเวลาไม
นอยกวา ๑๕ วันทําการ และใหประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และใหประกาศกําหนดวัน เวลา
สถานท่ีดําเนินการคัดเลือก ระเบียบหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก  กอนวันดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา ๕
วันทําการ

(๒.๓.๒.๔) การประกาศรับสมัคร และรับสมัคร ใหกําหนดวันคัดเลือก
ใหพรอมกันท่ัวประเทศปละไมเกิน ๔ ครั้ง ดังนี้

(ก) ครั้งท่ี ๑ วันเสารท่ีสองของเดือนมีนาคม
(ข) ครั้งท่ี ๒ วันเสารท่ีสองของเดือนมิถุนายน
(ค) ครั้งท่ี ๓ วันเสารท่ีสองของเดือนกันยายน
(ง) ครั้งท่ี ๔ วันเสารท่ีสองของเดือนธันวาคม
(๒.๓.๒.๕) ใหผูเขารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสัยทัศนและผลงานท่ี

ประสบความสําเร็จตามจํานวนท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัครตอคณะกรรมการคัดเลือก ในวันรับสมัคร เพ่ือให
คณะกรรมการคัดเลือกไดศึกษาพิจารณากอน

(๒.๓.๒.๖) ในการดําเนินการคัดเลือก ใหเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก
เสนอรายชื่อพนักงานสวนตําบลท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน และ
อยูในหลักเกณฑท่ีจะเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงท่ีจะแตงตั้งไดตอคณะกรรมการคัดเลือก โดยขอมูลดังกลาว จะตอง
ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

(ก) รายละเอียดเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ และความตองการของ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง เชน ขอบเขตของงานในหนาท่ีของตําแหนง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทํางานการ
ควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธกับตําแหนงอ่ืน และขอมูลอ่ืน ๆ เก่ียวกับงานของตําแหนงท่ีจะแตงตั้งอันจะ
เปนประโยชนตอการใชดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนง เปนตน

(ข) ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับประวัติการรับราชการ และประวัติสวนตัวของ
ผูสมัครเขารับการคัดเลือก เสนอชื่อเพ่ือรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมท้ังประวัติการศึกษาการ
ฝกอบรม ดูงาน ประสบการณ ความสามารถ ความชํานาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงานสําคัญพิเศษหรือ
ผลงานท่ีเปนท่ีประจักษในความสามารถ ความชํานาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงานสําคัญพิเศษหรือผลงานท่ี
เปนท่ีประจักษในความสามารถของขาราชการ ประวัติทางวินัยในอดีตของพนักงานผูนั้นซึ่งควรเปนขอมูลท่ีเก็บ
อยางเปนระบบ และไดรับการแกไขเพ่ิมเติมใหสมบูรณและทันสมัยอยูเสมอ

(ค) ขอมูลยอนหลัง ๒ ป เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานประจําปของผูสมัครเขา
รับการคัดเลือกทุกคน
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(๒.๔) ใหคณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนจากการดําเนินการคัดเลือกแลว จัดลําดับจากผูท่ี
ไดคะแนนสูงสุดไปหาผูท่ีไดคะแนนต่ําสุดและใหพิจารณาผูท่ีมีอยูในลําดับท่ีดีกวา จะไดรับการแตงตั้งกอนผูท่ีอยู
ในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากัน ใหจัดลําดับผูท่ีคะแนนเทากัน ดังนี้

(ก) ถาคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณกอน

(ข) ถาคะแนนสัมภาษณเทากันใหพิจารณาจากผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ตําแหนงระดับปจจุบันกอน

(ค) ถาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับพรอมกันใหพิจารณาจาก
เงินเดือนมากกวา

(ง) ถาเงินเดือนเทากัน ใหพิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถาอายุราชการเทากัน ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงกวา
(ฉ) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นเดียวกันใหพิจารณาผูใดไดรับกอน
(ช) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกันใหพิจารณาผูใดมีอายุ

มากกวา
(๒.๕) เม่ือไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการ

คัดเลือกตอองคการบริหารสวนตําบล โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูท่ีผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผล
คะแนนรวม โดยใหระบุคะแนนท่ีไดไวในประกาศดวย เพ่ือจะไดประกาศผลการคัดเลือก และแจงใหองคการ
บริหารสวนตําบลแตงตั้งผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงท่ีคัดเลือกตามลําดับตอไป

(๒.๖) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก ใหดํารงตําแหนงตามลําดับ
ท่ีในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)

(๒.๗) ในกรณีท่ีมีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนง
วางเพ่ิมอีก ก็อาจใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกท่ีอยูในลําดับท่ีถัดไปตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั้นใหดํารงตําแหนงได ภายใน ๖๐ วัน หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของ
องคการบริหารสวนตําบล

ขอ ๑๐๘ ใหองคการบริหารสวนตําบล รายงานการดําเนินการดังคัดเลือก ดังนี้
(๑) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ๑ ชุด และสําเนาประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือก

๒ ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอนเริ่มรับสมัครไมนอยกวา ๗ วันทําการ โดย
ใหสงสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจํานวน ๑ ชุด ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ทราบ
ดวย

(๒) เม่ือการคัดเลือกเสร็จสิ้น ใหองคการบริหารสวนตําบล รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน ๕ วันทําการนับแตวันประกาศผลการคัดเลือกโดยใหสงเอกสารดังตอไปนี้

(ก) สําเนาบัญชีการกรอกคะแนน ๑ ชุด
(ข) สําเนาประกาศผลการคัดเลือก ๑ ชุด

(๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ
การคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืนๆ นอกจากท่ี
กําหนดไวเดิม ใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) โดยดวนท่ีสุด

- ขอ ๑๐๗ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๓๒

หมวด ๕
การบรรจุและแตงตั้ง

ขอ ๑๐๙ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดใน
องคการบริหารสวนตําบล ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น หรือตําแหนงอ่ืนท่ีเก่ียวของ
และเก้ือกูลกัน ซึ่งกําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิท่ีผูนั้นนํามาสมัคร
สอบแขงขัน

การรองขอใหดําเนินการสอบแขงขัน การดําเนินการสอบแขงขัน การข้ึนบัญชีการสอบแขงขัน การใช
บัญชีการสอบแขงขัน การขอใชบัญชีและการบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด

มิใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับในกรณีการบรรจุและแตงตั้งตาม ขอ ๑๑๑ ขอ ๑๑๖ ขอ ๑๑๗ ขอ
๑๒๓ ขอ ๑๓๓ และขอ ๑๓๔

ขอ ๑๑๐ ผูสอบแขงขันได ซึ่งอยูในลําดับท่ีท่ีจะไดรับบรรจุ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดถาปรากฏ
วาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม โดยไมไดรับการยกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม
ตามท่ีกําหนดในหมวด ๑ วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตน หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง โดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) อยูกอนหรือภายหลัง
การสอบแขงขันจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นไมได

ขอ ๑๑๑ ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือประโยชนแกราชการองคการบริหารสวน
ตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจบรรจุบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถ และความชํานาญสูงเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการในองคการบริหารสวนตําบล

ขอ ๑๑๒ องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะเสนอขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการจะตองมีลักษณะตอไปนี้

(๑) ลักษณะหนาท่ี ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล มีความจําเปน ท่ีจะตองใชบุคลากรผู
ท่ีมีความรู ความสามารถและความชํานาญงานในระดับผูชํานาญการ หรือผูท่ีมีความรูความสามารถและความ
ชํานาญงานเทียบไดในระดับเดียวกัน

(๒) มีการกําหนดตําแหนงผูชํานาญการ เพ่ือรองรับลักษณะหนาท่ี ความรับผิดชอบตาม (๑) โดย
พิจารณากําหนดระดับตําแหนงใหเหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงนั้น เปนตําแหนงระดับ
๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘

- ขอ ๑๐๘ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๑๐๙ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๓๓

ขอ ๑๑๓ กรณีองคการบริหารสวนตําบล มีความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือประโยชนแกราชการท่ีจะตอง
บรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูชํานาญการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเสนอเหตุผลและความจําเปน
คําชี้แจง ประวัติและผลงานของผูท่ีจะบรรจุเขารับราชการ ซึ่งจะตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ และความ
ชํานาญงานสูงในระดับผูชํานาญการ แลวแตกรณี และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานในตําแหนงท่ีขอบรรจุ
และแตงตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และผลงานท่ีไดปฏิบัติมา ตามแบบท่ีกําหนด
ทายประกาศนี้ ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา

ในเหตุผลคําชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ใหแสดงรายละเอียด ดังนี้
(๑) บุคคลท่ีจะบรรจุเขารับราชการ คุณวุฒิ ตําแหนงท่ีจะบรรจุ และระดับตําแหนง
(๒) รายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตําแหนงท่ีจะบรรจุ
(๓) เหตุผลความจําเปนในการขอบรรจุบุคคลผูนี้
(๔) ประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับจากการบรรจุบุคคลผูนี้
ขอ ๑๑๔ กรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลขอบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ ๑๑๓ แตยังมิได

กําหนดตําแหนงผูชํานาญการ ตามท่ีกําหนดในขอ ๑๑๒ (๒) ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอกําหนด
ตําแหนงผูชํานาญการข้ึนใหมหรือปรับเกลี่ยจากตําแหนงอ่ืน ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบกอน ท้ังนี้ใหดําเนินการตามท่ีกําหนดในหมวด ๒ วาดวยการกําหนดตําแหนง
หรือการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนกังานสวนตําบลแลวแตกรณี

ขอ ๑๑๕ เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ไดเห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเขา
รับราชการในฐานะผูชํานาญการ ในตําแหนงใด ระดับใดแลว ใหกําหนดอันดับเงินเดือนและข้ันเงินเดือนท่ีจะให
ไดรับ โดยข้ันเงินเดือนท่ีจะใหไดรับดังกลาวใหไดรับในข้ันท่ีไมต่ํากวาจุดก่ึงกลางระหวางข้ันสูงและข้ันต่ําของ
อันดับเงินเดือนท่ีผูนั้นไดรับ

ขอ ๑๑๖ ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ี คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นวาไม
จําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดในกรณี
ดังนี้

(๑) การบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนขององคการบริหารสวนตําบล
เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ

(๒) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)
กําหนดใหคัดเลือก เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ

(๓) การบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาข้ึน เพ่ือเขารับราชการในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ

(๔) การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถมารับการบรรจุได เม่ือถึงลําดับท่ีท่ีสอบได
เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและไดมารายงานตัวขอรับ
การบรรจุ เม่ือบัญชีผูสอบแขงขันไดท่ีผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว

(๕) การบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได เนื่องจากไดมา
รายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุท่ีไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดตาม
กําหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแตงตั้ง

ขอ ๑๑๗ พนักงานสวนตําบลผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา
ดวยการรับราชการทหาร เม่ือผูนั้นพนจากราชการทหาร โดยมิไดกระทําการใดๆ ในระหวางรับราชการทหารอัน
เสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติ
และมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในหมวด ๑ หากประสงคจะเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลใน



๓๔

องคการบริหารสวนตําบลเดิม ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหสั่งบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลได

พนักงานสวนตําบล ซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการกอนถูกสั่ง
ใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการเม่ือ
ไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเพ่ือประโยชนตามประกาศนี้ และตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกสั่งใหออกจากราชการ

ขอ ๑๑๘ เม่ือพนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร ใหองคการบริหารสวนตําบลสงวนตําแหนงในระดับเดียวกันไวสําหรับบรรจุผูนั้นกลับเขารับ
ราชการ

ขอ ๑๑๙ พนักงานสวนตําบลผูท่ีไดออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามขอ ๑๑๘ หากผูนั้น
ประสงคจะขอกลับเขารับราชการในองคการบริหารสวนตําบลเดิม จะตองยื่นคําขอพรอมดวยหนังสือรับรอง
ประวัติการรับราชการทหารตามแบบท่ีกําหนดทายประกาศนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร

ขอ ๑๒๐ ใหองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร ตามขอ
๑๑๙ หากเห็นวาเปนเอกสารท่ีถูกตอง และผูนั้นไดพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใดๆ ในระหวางรับ
ราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และผูนั้นไมเปนผู
ขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะตองหาม อีกท้ังผูนั้นไดยื่นคําขอบรรจุกลับเขารับราชการภายใน ๑๘๐ วันนับแตวัน
พนจากราชการทหาร ก็ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวน
ตําบลและแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงในระดับเดิมท่ีสงวนไว โดยใหไดรับเงินเดือน ดังนี้

(๑) ในกรณีท่ีผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต ๖ เดือนข้ึนไป แตไมถึง ๑ ป ใหสั่ง
บรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล โดยใหรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูงกวาเดิมได
ไมเกินครึ่งข้ัน

ถามีเศษของ ๖ เดือนท่ีไปรับราชการทหาร เม่ือนําเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะ เวลาในการปฏิบัติงาน
ของครึ่งปท่ีแลวมาของผูนั้นกอนออกไปรับราชการทหารแลวไดครบ ๖ เดือน ก็ให สั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับ
ราชการโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูงกวาเดิมไดอีกไมเกินครึ่งข้ัน

(๒) ในกรณีท่ีผูกลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ ๑ ป ใหผูมีอํานาจ สั่งบรรจุผูนั้นกลับ
เขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูงกวาเดิมไดไมเกินปละ
หนึ่งข้ัน

(๓) ในกรณีท่ีผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต ๑ ป ข้ึนไป เศษของปท่ีไปรับ
ราชการทหารท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ (๒) แลวหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ใหสั่งบรรจุผูนั้น
โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูงกวาเดิม เพ่ิมจาก (๒) ไดอีกไมเกินครึ่งข้ัน สําหรับระยะเวลาท่ี
คํานวณไดครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณครั้งสุดทายแตไมครบ ๖ เดือน ใหพิจารณา
คํานวณตามเกณฑ (๑) วรรคสอง

ท้ังนี้ การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม ตาม (๑)  (๒) หรือ (๓) นั้น จะตองไมไดรับประโยชนมากกวาผูท่ี
มิไดออกจากราชการไปรับราชการทหารและตองไมเกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับเดิม

ขอ ๑๒๑ ในการบรรจุผูไปรับราชการทหารกลับเขารับราชการ หากผูใดไมเคยไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ ข้ึนไป ซึ่งตองใชวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานดังกลาว ผูนั้น
จะตองอยูในเกณฑท่ีกําหนดในหมวด ๖ วาดวยการยายพนักงานสวนตําบล ดวย
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ขอ ๑๒๒ พนักงานสวนตําบลท่ีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร กอนวันท่ีประกาศนี้มีผลใชบังคับ หากพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหายและประสงคจะ
เขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลเดิม ภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันพนจากราชการทหาร ใหนําความท่ีกําหนดไวในขอ ๑๑๙ และขอ ๑๒๐ มาใชบังคับแกพนักงานสวนตําบลท่ี
กลาวถึงโดยอนุโลม

ขอ ๑๒๓ พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใดๆ
ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ถาผูนั้นกลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต
ไมเกินสีป่นับแตวันไปปฏิบัติงานดังกลาว ใหสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลได

ขอ ๑๒๔ เม่ือคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหพนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่ง
ใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  ใหพิจารณากําหนดตําแหนงในระดับเดียวกันสําหรับบรรจุผูนั้นกลับเขารับ
ราชการภายในกําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ แตไมเกินสี่ปนับแตวันไปปฏิบัติงานดังกลาว

ขอ ๑๒๕ ผูประสงคจะขอกลับเขารับราชการกรณีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ในองคการบริหารสวนตําบลเดิม จะตองยื่นคําขอบรรจุ
กลับพรอมหนังสือรับรองประวัติการทํางานตามแบบท่ีกําหนด กอนวันสิ้นสุดกําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ใหไปปฏิบัติงานใดๆ ไมนอยกวา ๓๐ วัน

ขอ ๑๒๖ ใหองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการทํางานตามขอ ๑๒๕ หาก
เห็นวาเปนเอกสารท่ีถูกตองและผูนั้นมีประวัติในการทํางานท่ีไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไมมีความ
เสียหายและยื่นคําขอบรรจุกลับภายในกําหนด ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับ
ราชการเปนพนักงานสวนตําบลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม โดยใหไดรับเงินเดือน ดังนี้

(๑) ในกรณีท่ีผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกลาวตั้งแต ๖ เดือน
ข้ึนไป แตไมถึง ๑ ป ใหสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล โดยใหรับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในข้ันท่ีสูงกวาเดิมไดไมเกินครึ่งข้ัน

ถามีเศษของ ๖ เดือนท่ีไปปฏิบัติงานเม่ือนําเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปท่ี
แลวมาของผูนั้นกอนออกไปปฏิบัติงานแลวไดครบ ๖ เดือน ก็ใหสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการโดยใหไดรับ
เงินเดอืนในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูงกวาเดิมไดอีกไมเกินครึ่งข้ัน

(๒) ในกรณีท่ีผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงานดังกลาวครบ ๑ ป ใหผู
มีอํานาจสั่งบรรจุผูนั้นกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันท่ี
สูงกวาเดิมไดไมเกินปละหนึ่งข้ัน

(๓) ในกรณีท่ีผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกลาวตั้งแต ๑ ป ข้ึน
ไปเศษของปท่ีไปปฏิบัติงานท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑขอ (๒) แลวหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน
ใหสั่งบรรจุผูนั้นโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันท่ีสูงกวาเดิมเพ่ิมจากขอ (๒) ไดอีกไมเกินครึ่งข้ัน
สําหรับระยะเวลาท่ีคํานวณไดครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณครั้งสุดทายแตไมครบ ๖
เดือน ใหพิจารณาคํานวณตามเกณฑ ขอ (๑) วรรคสอง

ท้ังนี้ การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม ตามขอ (๑) ขอ (๒) และ ขอ (๓) นั้น จะตองไมไดรับประโยชน
มากกวาผูท่ีมิไดออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และตองไมเกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงระดับเดิม
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ขอ ๑๒๗ ในการบรรจุผูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเขารับราชการหากผูใดไมเคยไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ ข้ึนไป ซึ่งตองใชวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบ
ไดไมต่ํากวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงาน
ดังกลาว ผูนั้นจะตองอยูในเกณฑท่ีกําหนดในหมวด ๖ วาดวยการยายพนักงานสวนตําบล ดวย

ขอ ๑๒๘ พนักงานสวนตําบลท่ีออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกอนวันท่ีประกาศ
นี้มีผลใชบังคับหากออกจากงานท่ีไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไมมีความเสียหาย และประสงคจะเขารับ
ราชการเปนพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลเดิมภายในกําหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ แตไม
เกินสี่ปนับแตวันไปปฏิบัติงานดังกลาว ใหนําความท่ีกําหนดไวในขอ ๑๒๕ และขอ ๑๒๖ มาใชบังคับแก
ขาราชการ ท่ีกลาวถึงโดยอนุโลม

ขอ ๑๒๙ พนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการไปแลว และไมใชเปนกรณีออกจากราชการใน
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ถาสมัครเขารับราชการและองคการบริหารสวนตําบลตองการจะรับผูนั้น
เขารับราชการ ใหผูสมัครกลับเขารับราชการตองยื่นคําขอตามแบบ และเอกสารประกอบ ดังนี้

(๑) ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองไวไมเกิน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีออกใบรับรองถึงวันท่ียื่นขอกลับเขารับ
ราชการ

(๒) สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ
(๓) หนังสือรับรองความรู ความสามารถ และความประพฤติของผูบังคับบัญชาเดิม ซึ่งมีตําแหนงตั้งแต

ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป
(๔) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรท่ีเก่ียวของกับตําแหนงท่ีจะบรรจุ
(๕) สําเนาทะเบียนบาน
(๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๗) สําเนาหนังสือสําคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือหนังสือรับรองวาเปน

บุคคลคนเดียวกัน (ถามี)
(๘) สําเนาคําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการ
ขอ ๑๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอกสารตามขอ ๑๒๙ และประวัติการรับ

ราชการและการทํางานทุกแหงของผูสมัคร และใหสอบถามไปยังสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหได
รายละเอียดขอเท็จจริงมากท่ีสุดมาประกอบการพิจารณา

ขอ ๑๓๑ การพิจารณาเพ่ือบรรจุผูท่ีออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ ใหพิจารณาตาม
หลักเกณฑดังนี้

(๑) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม หรือไดรับการยกเวนในกรณีท่ี
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานสวนตําบล

(๒) ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะบรรจุ และแตงตั้งตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)

(๓) กรณีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)
กําหนดใหเปนตําแหนงท่ีมีระดับควบในสายงานใด ตองไมมีผูสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนง
ระดับใดระดับหนึ่งท่ีเปนระดับควบในสายงานนั้นข้ึนบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตําแหนงอยู และกรณี
บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) มิไดกําหนดใหเปนตําแหนง
ท่ีมีระดับควบ ตองไมมีผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงนั้นข้ึนบัญชีรอการเลื่อนระดับตําแหนงอยู เวนแตผูท่ีจะกลับ
เขารับราชการนั้น เปนผูท่ีออกจากราชการไปดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน



๓๗

ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน หรือลาออกจากราชการเพ่ือติดตามคูสมรสไป
รับราชการ ณ ตางประเทศ หรือเปนผูท่ีออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตําแหนง

ขอ ๑๓๒ การบรรจุและแตงตั้งผูสมัครกลับเขารับราชการตามท่ีประกาศนี้  ใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) สั่งบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาเดิม และใหไดรับเงินเดือนไมสูงกวาข้ันท่ีเคยไดรับอยูเดิมกอนออกจากราชการ

ขอ ๑๓๓ การบรรจุและแตงตั้งจากขาราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืนผูขอโอนมา
เปนพนักงานสวนตําบลใหเปนไปตามท่ีกําหนดในหมวด ๘

ขอ ๑๓๔ ผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.อบต. กําหนด

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหหมายถึง
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิท่ี ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต. รับรอง

กรณีมีเหตุผลความจําเปน ก.อบต. อาจอนุมัติใหแตงตั้งพนักงานสวนตําบลท่ีมีคุณสมบัติตางไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได

ขอ ๑๓๕ ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดใน
องคการบริหารสวนตําบล หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเบื้องตนโดยไมไดรับการ
ยกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามเบื้องตน
ของพนักงานสวนตําบล หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นอยูกอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและ
ภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูสอบแขงขันไดใน
ตําแหนงอ่ืนท่ีไมเก่ียวของเก้ือกูล ก็ดี ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล สั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู
นั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาท่ี และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจาก
ทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพ่ือ
รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน

ขอ ๑๓๖ การบรรจุและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงท่ีคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ยังมิไดกําหนดตําแหนง จะกระทํามิได

ขอ ๑๓๗ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
องคการบริหารสวนตําบล ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจ สั่งบรรจุและแตงตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)

ขอ ๑๓๘ ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล ใหมีการทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการของพนักงานสวนตําบล โดยใหมีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน แตไมเกิน ๙ เดือน และการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตองดําเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไมผานการประเมิน และมี
ความเห็นวาไมควรใหรับราชการตอไป ก็ใหสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไดโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)

- ขอ ๑๓๔ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๑๓๕ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่.............................พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐



๓๘

ผูใดถูกสัง่ใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนพนักงานสวนตําบล แตท้ังนี้
ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับจากราชการ
ในระหวางท่ีผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ขอ ๑๓๙ ใหผูไดรับการบรรจุจากผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม
จําเปนตองสอบแขงขันเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบล และขาราชการประเภทอ่ืน
หรือพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวน
ตําบล ตองทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง

ขอ ๑๔๐ ภายใตบังคับขอ ๑๔๙ (๒) ใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ตามขอ ๑๓๙
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งเปนเวลาหกเดือนนับแตวันเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการเปนตน
ไป

ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางจริงจัง มีความเท่ียง
ธรรมและไดมาตรฐานในอันท่ีจะใหการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเปนกระบวน การเลือกสรรบุคคลเขารับ
ราชการอยางมีประสิทธิภาพ

ขอ ๑๔๑ ใหองคการบริหารสวนตําบลกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการได
ตามความเหมาะสม แตอยางนอยตองประกอบดวยความรู ท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ี ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืน ความสนใจท่ีจะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตาม กรอบของจรรยาบรรณและการรักษา
วินัย

วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ใหเปนไป
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําหนด แลวรายงานใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ทราบ

ขอ ๑๔๒ ใหผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูมีหนาท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติ หนาท่ีราชการ
ใหผูมีหนาท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ มอบหมายงานใหผูทดลองปฏิบัติ หนาท่ีราชการปฏิบัติ และ
แจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการทราบอยางชัดเจนเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานการประพฤติตน รายการ
ประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ขอ ๑๔๓ ใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการทํารายงานการปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนเสนอผูมีหนาท่ี
ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามแบบและวิธีการท่ีองคการบรหิารสวนตําบลกําหนด

ขอ ๑๔๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน ซึ่งอยางนอยตองแตงตั้งจากผูมีหนาท่ี
ดูแล การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหนึ่งคน พนักงานสวนตําบล ผูเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของผูทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการอีกหนึ่งคน

ขอ ๑๔๕ ใหคณะกรรมการทําหนาท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของ ผูทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินท่ีกําหนดไว ในขอ
๑๔๑ ทําการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเม่ือทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการมาแลวเปนเวลาสามเดือน
และประเมินครั้งท่ีสองเม่ือทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการครบหกเดือน เวนแตคณะกรรมการไมอาจประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการในแตละครั้งไดอยางชัดแจง เนื่องจากผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไดลาคลอดบุตร
ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเม่ือทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการครบหกเดือนแลวก็ได



๓๙

ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตามขอ ๑๔๙ (๒)เม่ือครบกําหนดระยะเวลา
ท่ีขยายแลวใหประเมินอีกครั้งหนึ่ง

ขอ ๑๔๖ ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก และในกรณีมีกรรมการท่ีไม
เห็นดวยอาจทําความเห็นแยงรวมไวก็ได

ขอ ๑๔๗ เม่ือคณะกรรมการไดดําเนินการตามขอ ๑๔๕ แลว ใหประธานกรรมการประเมินผลฯ
รายงานผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามแบบรายงานทายประกาศนี้

(๑) ในกรณีท่ีผลการประเมินไมต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวในขอ ๑๔๑ ใหรายงานเม่ือ
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการครบหกเดือนแลว หรือเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาท่ีขยายตามขอ ๑๔๙ (๒) แลว

(๒) ในกรณีท่ีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวในขอ ๑๔๑ ใหรายงานเม่ือเสร็จสิ้น
การประเมินแตละครั้ง

ขอ ๑๔๘ เม่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงานตามขอ ๑๔๗ (๑) แลวใหประกาศวาผู
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการนั้นเปนผูผานการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการพรอมแจงใหผูนั้นทราบ และรายงาน
ตามแบบรายงานทายประกาศนี้ ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในหาวันทําการ
นับแตวันประกาศ

ขอ ๑๔๙ เม่ือนายกองคการบรหิารสวนตําบลไดรับรายงานตามขอ ๑๔๗ (๒) ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีท่ีเห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการออกจากราชการ ใหนายกองคการบริหารสวน

ตําบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามขอ ๑๔๗ และมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในหาวันทําการนับแตวันท่ีไดรับรายงานพรอมกับแจงให
ผูนั้นทราบ และสงสําเนาคําสั่งใหออกไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในหาวันทํา
การนับแตวันท่ีมีคําสั่ง

(๒) ในกรณีท่ีเห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไปจนครบหก
เดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไปอีกระยะหนึ่งเปนเวลาสามเดือน แลวแตกรณี ให
แสดงความเห็นในแบบรายงาน แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ผูมีหนาท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพ่ือทําการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการตอไป

ในกรณีท่ีผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไดทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการจนสิ้นสุดระยะเวลาท่ีขยายแลว
และนายกองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงานวาผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูนั้นยังต่ํากวาเกณฑ
หรือมาตรฐานอีก ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ โดยนําความใน (๑) มาใช
บังคับโดยอนุโลม

ขอ ๑๕๐ การนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการเปนเดือนตามประกาศนี้ ใหนับวันท่ีผูทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการไมไดมาปฏิบัติงานรวมเปนเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย และใหนับวันเขาปฏิบัติหนาท่ี
ราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน และนับวันกอนหนาจะถึงวันท่ีตรงกับวันเริ่มตนนั้นของเดือนสุดทายแหงระยะเวลา
เปนวันสิ้นสุดระยะเวลาถาไมมีวันตรงกันในเดือนสุดทาย ใหถือเอาวันสุดทายของเดือนนั้นเปนวันสิ้นสุด
ระยะเวลา

ขอ ๑๕๑ พนักงานสวนตําบลซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดบัท่ีสูงข้ึนตามวุฒิ ยาย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหารแลวไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลอีก ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและ
นับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดังนี้



๔๐

(๑) กรณีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนในสายงานเดิมตามวุฒิท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน ให
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอเนื่องไปกับตําแหนงเดิม ถาไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนในตางสายงานใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการใหม

(๒) กรณียายไปดํารงตําแหนงในสายงานเดิม ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม ถายายไปดํารงตําแหนงในตางสายงานใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหม

(๓) กรณีโอนมาดํารงตําแหนงใหม ใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการใหม  เวนแตกรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม

(๔) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เม่ือไดรับบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ไมวาในสายงานเดิมหรือตางสายงาน ใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอเนื่องกับตําแหนงเดิม

ขอ ๑๕๒ พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลว หากภายหลังปรากฏวาเปนผูมี
คุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งผูนั้นให
กลับไปดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอ่ืนในระดับเดียวกับตําแหนงเดิมท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยพลัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี และการรับเงินเดือน หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีผูนั้นมี
คุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ผูท่ีไดรับแตงตั้งใหกลบัไปดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหรับเงินเดือนในข้ันท่ีพึงจะ
ไดรับตามสถานภาพเดิม และใหถือวาผูนั้นไมมีสถานภาพอยางใดในการท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีตนมี
คุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น

ขอ ๑๕๓ ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาวางลง
หรือตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดข้ึนใหม ใหองคการบริหารสวนตําบลรายงานตําแหนงวางนั้น ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลทราบภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีมีตําแหนงวาง และใหองคการบริหารสวน
ตําบลดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีวางนั้น ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง

ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีวางตามวรรคหนึ่ง ใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาดําเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีดังตอไปนี้

(๑) รับโอนพนักงานสวนตําบลตําแหนงและระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีวางจากองคการบริหารสวน
ตําบลอ่ืนหรือพนักงานสวนทองถ่ินประเภทอ่ืน ท่ีอยูในสายงานนักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน

(๒) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับสูงข้ึนแทนตําแหนงท่ีวาง ตามขอ ๘๖ หรือขอ ๑๐๒
แลวแตกรณี

(๓) คัดเลือกเพ่ือรับโอนขาราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานสวนทองถ่ินประเภทอ่ืน ซึ่งดํารงตําแหนงท่ี
มีลักษณะงานเทียบเคียงไดกับตําแหนงบริหารท่ีจะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจากสวนราชการตนสังกัด และผู
จะขอใหรับโอนจะตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงท่ีจะแตงตั้งนั้นตามขอ ๑๗๙ ท้ังนี้ ตองเปดโอกาสให
พนักงานสวนตําบลตําแหนงและระดับเดียวกันกับตําแหนงท่ีวางจากองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนท่ีอยูในสาย
งานนักบริหารในตําแหนงและระดับเดียวกัน เขารับการคัดเลือกดวย



๔๑

(๔) รายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือรายงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) แลวแตกรณี เพ่ือขอใชบัญชีในตําแหนงท่ีอยูในประเภทและระดับเดียวกัน โดยไม
เรียงตามลําดับท่ี

กรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาวางลง หรือตําแหนง
วางเนื่องจากการกําหนดข้ึนใหม วางลงเกินกวา ๖๐ วัน โดยท่ีองคการบริหารสวนตําบลมิไดดําเนินการสรรหา
บุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารและสายงานผูบริหารสถาน ศึกษาท่ีวางตามวรรคสอง โดยไมมีเหตุผล
อันสมควร หรือกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการตามวรรคสองแลว แตยังไมสามารถสรรหาผูมาดํารง
ตําแหนงไดภายใน ๑๕๐ วัน นับแตวันท่ีตําแหนงวาง หรือตําแหนงวางเนื่องจากการกําหนดข้ึนใหม ใหถือวาการ
ดําเนินการท่ีแลวมาเปนอันยกเลิก และใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) แลวแตกรณี สงบัญชีผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกไดของจังหวัด
หรือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการบรรจุตําแหนงท่ีวางภายใน ๓๐
วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือสงตัวผูสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกไดนั้น

ใหผูบริหารทองถ่ินประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ ๖ เดือนของพนักงานสวนตําบล
ท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) สง
มาบรรจุแทนตําแหนงท่ีวาง หากผลการประเมินปรากฏวาการปฏิบัติราชการไมมีประสิทธิภาพหรือมีความ
ประพฤติไมเหมาะสม ใหรายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาดําเนินการตามขอ
๑๗๖

ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลถูกดําเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต ๒ ครั้งติดตอกัน โดยเหตุเกิดจากการปฏิบัติ
ราชการไมมีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาเรียกตัวพนักงานสวนตําบลรายดังกลาวเขารับการฝกอบรมเพ่ือฟนฟูสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด

กรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลไมดําเนินการบรรจุแตงตั้งตามวรรคสาม โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ใหถือวาละเลยไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ใหคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) แจงผูกํากับดูแลพิจารดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป

- ขอ ๑๕๓ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๔๒

หมวด ๖
การยาย

ขอ ๑๕๔ (ยกเลิก)
ขอ ๑๕๕ (ยกเลิก)
ขอ ๑๕๖ (ยกเลิก)
ขอ ๑๕๗ (ยกเลิก)
ขอ ๑๕๘ (ยกเลิก)
ขอ ๑๕๙ (ยกเลิก)
ขอ ๑๖๐ (ยกเลิก)
ขอ ๑๖๑ (ยกเลิก)
ขอ ๑๖๒ (ยกเลิก)
ขอ ๑๖๓ (ยกเลิก)

- ขอ ๑๕๔ – ๑๖๓ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการยายพนักงานสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เปนตนไป



๔๓

หมวด ๗
การโอน

ขอ ๑๖๔ การโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
พนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลอีกแหงหนึ่ง ใหโอนและแตงตั้งจากพนักงานสวนตําบล ในกรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(๑) ผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงท่ีจะแตงตั้งนั้น หรือผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนนั้น ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.
อบต.) กําหนด

(๒) ผูขอโอนตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีตําแหนงวาง
ตามขอ ๑๗๑

(๓) ผูขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหนงในตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกันระหวางองคการ
บริหารสวนตําบล หรือผูขอโอนมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลตามขอ ๑๗๕

(๔) ผูท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ไดมีมติใหโอนจากองคการบริหารสวนตําบล
หนึ่ง ไปดํารงตําแหนงในอีกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน ตามขอ ๑๗๕ หรือขอ ๑๗๖

(๕) ผูท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ไดมีมติใหโอนจากองคการบริหารสวนตําบล
หนึ่ง ไปดํารงตําแหนงในอีกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งตามขอ ๑๕๓ วรรคสาม หรือขอ ๑๗๖

ขอ ๑๖๕ ในการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษท่ีไมจําเปนตอง
สอบแขงขันเพ่ือเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล หรือการแตงตั้งพนักงานสวนตําบลผูสอบคัดเลือกไดหรือผู
ไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบล และผูสอบแขงขันได ผูไดรับคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุ
พิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับการคัดเลือกนั้นเปนพนักงานสวนตําบลในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลอ่ืน ใหองคการบริหารสวนตําบลท่ีจะบรรจุหรือแตงตั้งนั้น เสนอเรื่องการขอรับโอน
พนักงานสวนตําบลผูนั้นเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสอบแขงขันได ไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษท่ีไมจําเปนตอง
สอบแขงขัน สอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือก แลวแตกรณีใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ

ขอ ๑๖๖ ในการโอนพนักงานสวนตําบลผูสอบแขงขันได ผูไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษท่ีไมจําเปนตอง
สอบแขงขัน ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือก ใหดําเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีการโอนภายในจังหวัดเดียวกันใหองคการบริหารสวนตําบลท่ีจะรับโอนมีหนังสือแจงความ
ประสงคจะรับโอนใหองคการบริหารสวนตําบลของผูท่ีจะโอนทราบ และใหองคการบริหารสวนตําบลของผูท่ีจะ
โอน เสนอเรื่องการใหโอนพนักงานสวนตําบลนั้น ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
พิจารณาใหความเห็นชอบ

(๒) กรณีการโอนตางจังหวัดกัน ใหองคการบริหารสวนตําบลท่ีจะรับโอนมีหนังสือแจงความประสงคจะ
รับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ใหองคการบริหารสวนตําบล
ของผูท่ีจะโอนทราบ และใหองคการบริหารสวนตําบลของผูท่ีจะโอน เสนอเรื่องการใหโอนพนักงานสวนตําบลให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ

- ขอ ๑๖๔ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๔๔

ขอ ๑๖๗ ในการออกคําสั่งรับโอนพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะรับโอน และ
การออกคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลพนจากตําแหนงและหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสังกัดเดิมตามมติ
ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ของแตละแหง ตามขอ ๑๖๕ และขอ ๑๖๖ ใหองคการ
บริหารสวนตําบลท้ังสองแหงประสานกัน เพ่ือออกคําสั่งการรับโอนพนักงานสวนตําบล และการใหพนักงานสวน
ตําบลพนจากตําแหนงและหนาท่ี โดยกําหนดใหมีผลในวันเดียวกัน

ขอ ๑๖๘ ใหพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกใน
กรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองดําเนนิการสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือน ดังนี้

(๑) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม และผูนั้นไดรับเงินเดือนต่ํากวา หรือเทาคุณวุฒิใหไดรับ
เงินเดือนตามวุฒิ แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวฒุิใหไดรับเงินเดือนในข้ันท่ีไดรับอยูเดิม

(๒) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงกวาเดิม และผูนั้นไดรับเงินเดือนต่ํา กวาหรือเทาคุณวุฒิ
ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันใน
ข้ันท่ีเทียบไดตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบข้ันเงินเดือนแตละอันดับท่ีพนักงานสวน
ตําบลจะไดรับเม่ือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้

(๓) กรณีแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับต่ํากวาเดิม และผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีสอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม
จําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันในข้ันท่ีเทียบไดตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบข้ัน
เงินเดือนแตละอันดับท่ีพนักงานสวนตําบลจะไดรับเม่ือไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้ และหาก
ผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีท่ี
มีเหตุพิเศษ ท่ีไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน ใหไดรับเงินเดือนในข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนง
ท่ีสอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันนั้น

ขอ ๑๖๙ ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน นายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการใหพนักงาน
สวนตําบลท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตอง
ดําเนินการสอบแขงขัน ซึ่งไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิก็ได หากมีการระบุเงื่อนไข
การใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิไวในประกาศสอบแขงขัน หรือคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตอง
สอบแขงขันในครั้งนั้น

ขอ ๑๗๐ ใหพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสอบคัดเลือกไดหรือไดรับ
คัดเลือกท่ีมิใชกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือนตามท่ีกําหนด ในหมวด ๓ วาดวย
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืนแลวแตกรณี

ขอ ๑๗๐/๑ กรณีพนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลใหไป
สอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ท่ีองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนแลว
เม่ือประสงคจะโอนไปดํารงตําแหนงท่ีสอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกไดนั้น นายกองคการบริหารสวน
ตําบลตองเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบใหพนจากตําแหนงโดยออกคําสั่งใหพน
จากตําแหนงวันเดียวกันกับคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีรับโอน เวน
แตผูนั้นอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง หรือกรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
เห็นสมควรใหชะลอการโอน

- ขอ ๑๗๐/๑ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๔๕

กรณีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล สามารถมีมติเห็นชอบใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลออกคําสั่งใหพนจากตําแหนงและหนาท่ีไดทันทีเม่ือไดรับแจงคําสั่งรับโอนจากองคการบริหารสวน
ตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีจะรับโอน โดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลทุกครั้ง แลวรายงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลทราบ

ขอ ๑๗๑ ภายใตบังคับขอ ๑๕๓ และขอ ๑๖๔ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนสวนรวม เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลมีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนพนักงานสวนตําบลจากองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนท่ีประสงคขอโอนมา
เปนพนักงานสวนตําบล ในตําแหนงและสายงานผูบริหารสถานศึกษาท่ีวางขององคการบริหารสวนตําบลนั้น โดย
นายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีเก่ียวของ ไดตกลงยินยอมในการโอนนั้นแลว และองคการบริหารสวนตําบลท่ี
ไดรับโอนไดเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีตําแหนงนั้น
วางลง เม่ือคณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  ใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในข้ันท่ีไมสูงกวาเดิม

ขอ ๑๗๒ ในการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน ใหองคการบริหารสวนตําบล
แตงตั้งบุคคล ดังตอไปนี้

(๑) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ๑ คน ประธานกรรมการ
(๒) ผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ๒ คน กรรมการ
(๓) ผูทรงคุณวุฒิ ๑ คน กรรมการ
(๔) นายกองคการบริหารสวนตําบล

หรือผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล ๑ คน กรรมการ
(๕) ทองถ่ินจังหวัด กรรรมการ
(๖) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ
(๗) ผูแทนพนักงานสวนตําบล ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง เลขานุการ
ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไมประสงคเปนกรรมการ ตามขอ ๑๗๒ (๔) ใหแตงตั้งผูท่ีนายก

องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายเปนกรรมการแทน
กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนท่ีแตงตั้งจากผูแทนหนวยราชการท่ีเก่ียวของตามขอ ๑๗๒ (๒) ให

องคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ซึ่งเปนสวนราชการท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือขาราชการท่ีมีตําแหนงตั้งแตระดับ ๗ ข้ึนไปในสังกัดสวนราชการ
นั้น หรือนายอําเภอในจังหวัดนั้น

กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนท่ีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ ๑๗๒ (๓) ใหองคการบริหาร
สวนตําบลแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืนท่ีมี
ความรูความสามารถหรือผูมีประสบการณในดานการบริหารงานบุคคล การบริหารการปกครอง ดานกฎหมาย
และงานดานทองถ่ิน ซึ่งอาจเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือบุคคลท่ัวไปท่ีมีความรูความสามารถ
ดังกลาว

- ขอ ๑๗๑ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๔๖

เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนตามขอ ๑๗๒ (๗) ใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบล พิจารณาแตงตั้งจากพนักงานสวนตําบลตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการท่ี
เทียบไดไมต่ํากวานี้ ใหเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน ทําหนาท่ีในงานดานธุรการตางๆ
ของคณะกรรมการคัดเลอืกเพ่ือพิจารณารับโอน และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และท่ีไดรับมอบหมาย

ขอ ๑๗๓ หลักเกณฑการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และการกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีมีสิทธิเขารับการ
คัดเลือกเพ่ือโอน ใหนําหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวสําหรับการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงบริหารเพ่ือแตงตั้งให
มีระดับสูงข้ึนตามท่ีกําหนดในหมวด ๔ วาดวยการคัดเลือกมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ ๑๗๔ ใหคณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดและไดแจงความ
ประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก แลวประกาศผลการคัดเลือกเสนอให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณารับโอน

ขอ ๑๗๕ ภายใตบังคับขอ ๑๖๔ เพ่ือประโยชนแกราชการ องคการบริหารสวนตําบลอาจโอน
สับเปลี่ยนตําแหนงพนักงานสวนตําบลในตําแหนงเดียวกันได โดยความสมัครใจของพนักงานสวนตําบลผูโอน
และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลท่ีเก่ียวของไดตกลงยินยอม
ในการโอนดังกลาวแลว ใหองคการบริหารสวนตําบลท่ีเก่ียวของเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบแลว ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในข้ันท่ีไมสูงกวาเดิม

การโอนพนักงานสวนตําบลอ่ืน มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล อาจ
กระทําไดโดยความสมัครใจของผูจะขอโอน และไดรับความยินยอมจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะรับโอนนั้น เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในข้ันท่ีไมสูงกวาเดิม

การโอนพนักงานสวนตําบลตามวรรคสองมาดํารงตําแหนงในระดับต่ํากวาเดิม อาจกระทําไดตอเม่ือ
พนักงานสวนตําบลผูนั้นสมัครใจ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) ในการนี้ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตองพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความ
จําเปนและประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ โดยกําหนดใหไดรับเงินเดือนในข้ันท่ีเทียบไดตรงกันกับข้ันเงินเดือน
ของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบข้ันเงินเดือนแตละอันดับท่ีพนักงานสวนตําบลจะไดรับ เม่ือไดรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทายประกาศนี้ แตหากผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงนั้น ใหไดรับเงินเดือนในข้ันสูงของอันดับสําหรับตําแหนงนั้น

- ขอ ๑๗๒ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๑๗๕ วรรคทาย ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ มีผลต้ังแตวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓



๔๗

ขอ ๑๗๖ กรณีมีความจําเปนเรงดวนเพ่ือประโยชนแกราชการ หรือกรณีมีปญหาความขัดแยงระหวาง
พนักงานสวนตําบลกับผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล และไมสามารถโอนตามขอ ๑๗๑ และขอ ๑๗๕ ได
ใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือพนักงานสวนตําบลยื่นคํารองหรือรายงานพรอมเหตุผลความ
จําเปนใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณา หรือกรณีท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลรับทราบ
ขอเท็จจริงและเห็นวา หากพนักงานสวนตําบลและผูบริหารปฏิบัติงานรวมกันอาจเกิดเปนผลเสียตอองคการ
บริหารสวนตําบลและตอทางราชการ ใหคณะ กรรมการพนักงานสวนตําบลตรวจสอบขอเท็จจริงตามท่ีไดรับ
รายงาน แลวพิจารณาดําเนินการ ดงันี้

(๑) กรณีท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง ปรากฏกรณีมีมูลอันควรกลาวหาวาพนักงานสวนตําบลผูนั้นกระทําผิด
วินัย ก็ใหดําเนินการทางวินัยแกพนักงานสวนตําบลผูนั้น แตหากเห็นวาเกิดจากความบกพรองหรือเกิดจากการ
กลั่นแกลงโดยผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลแจงนายอําเภอทองท่ี
พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗

(๒) กรณีเห็นวาเปนความขัดแยงในการบริหารงานหากอยูรวมกันไมเกิดผลดีตอทางราชการ หากให
พนักงานสวนตําบลผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีอยูตอไปจะเกิดความเสียหาย ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
พิจารณาโอนพนักงานสวนตําบลผูนั้นไปดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนภายในจังหวัดเดียวกันได
โดยใหดํารงตําแหนงท่ีไมสูงกวาเดิมและไดรับเงินเดือนในข้ันท่ีไมสูงกวาเดิมโดยพิจารณาดําเนินการตามลําดับ
ดังนี้

(ก) พิจาณาโอนพนักงานสวนตําบลผูนั้นสับเปลี่ยนกับพนักงานสวนตําบล สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลแหงอ่ืนท่ีมีความขัดแยงในการบริหารในลักษณะเดียวกันภายในจังหวัดเดียวกันกอน

(ข) กรณีมีตําแหนงวางในองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนภายในจังหวัดเดียวกัน กอนท่ี
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจะมีมติใหโอนไปดํารงตําแหนงท่ีวางนั้น ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
สอบถามความเห็นของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกอน จึงจะมีมติโอนใหพนักงานสวน
ตําบลไปดํารงตําแหนงดังกลาว

(ค) กรณีท่ีไมสามารถโอนภายในจังหวัดไดตาม (ก) และ (ข) และเห็นวาหากใหปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงอยูตอไปจะเกิดความเสียหายตอทางราชการ และเปนอันตรายตอพนักงานสวนตําบลผูนั้น
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล อาจพิจารณามีมติใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นประจําสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) โดยกําหนดระยะเวลาประจําสํานักงานเลขานุการคณะ
กรรมการฯ ไมเกิน ๖ เดือน เพ่ือรอการโอนภายในจังหวัดเดียวกันหรือโอนระหวางจังหวัดตอไป โดยใหพนักงาน
สวนตําบลผูท่ีประจําสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ  ดังกลาวไดรับเงินเดือนจากองคการบริหารสวนตําบล
ตนสังกัดเดิม และในกรณีท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลหรือพนักงานสวนตําบลดังกลาวสามารถตกลงการ
โอนกับองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนได ใหคณะกรรมการพนักงานาวนตําบลพิจารณามีมติเห็นชอบใหพนักงาน
สวนตําบลผูนั้นพนจากตําแหนงเพ่ือโอนไปดํารงตําแหนงท่ีองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนตอไป

ขอ ๑๗๗ กรณีมีความปรากฏตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) วามีเหตุผลความ
จําเปน เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล และการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลเปน
อยางมีประสิทธิภาพ หรือเพ่ือแกไขปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีระหวางพนักงานสวนตําบล ผูบริหาร
ผูนําชุมชน และไมสามารถดําเนินการโอนพนักงานสวนตําบลระหวางองคการบริหารสวนตําบลภายในจังหวัด
ตามหลักความสมัครใจได ใหดําเนินการดังนี้

- ขอ ๑๗๖ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลต้ังแตวันที่.........................................



๔๘

(๑) ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแกไข
ปญหาในการโอนยาย ประกอบดวย

• รองผูวาราชการจงัหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ
• ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

(ก.อบต.จังหวัด)  จํานวน ๓ คน อนุกรรมการ
• ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  จํานวน ๓ คน อนุกรรมการ
• ผูแทนพนักงานสวนตําบล ในคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)  จํานวน ๓ คน อนุกรรมการ
• ทองถ่ินจังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการมีหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง สอบถามความเห็นของผูบริหารทองถ่ินและ

สรุปความเห็น ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน
๔๕ วัน นับแตวันไดรับคําสั่ง

(๒) เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาผลการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
หากปรากฏวามีเหตุผลความจําเปนอันสมควร ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติให
พนักงานสวนตําบลโอนไปสังกัดองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนได เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) มีมติเปนประการใด ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีเก่ียวของดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้น
ภายใน ๔๕ วัน

(๓) มติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตาม (๒) ใหถือเปนท่ีสุด
ขอ ๑๗๘ การโอนพนักงานสวนตําบล ตามขอ ๑๖๔ ขอ ๑๗๑ ขอ ๑๗๕ ขอ ๑๗๖ และ ขอ ๑๗๗ ให

ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งรับโอนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลดังกลาว ให
ดํารงตําแหนงท่ีสอบแขงขันได สอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือกตามขอ ๑๖๔ หรือตําแหนงท่ีคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ตามขอ
๑๗๑ ขอ ๑๗๕ ขอ ๑๗๖ และ ขอ ๑๗๗ และ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลของ
องคการบริหารสวนตําบลสังกัดเดิมมีคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นพนจากตําแหนง ท้ังนี้ ใหกําหนดวันท่ีใน
คําสั่งรับโอนและคําสั่งใหพนจากตําแหนงใหมีผลในวันเดียวกัน

การสั่งโอนพนักงานสวนตําบล และการสั่งใหพนักงานสวนตําบลพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)

ขอ ๑๗๘ ทวิ กรณีการโอนพนักงานสวนตําบล เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินประเภทอ่ืน
หรือขาราชการประเภทอ่ืน เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับแจงการรับโอนพนักงานสวนตําบลผูนั้นจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทอ่ืนหรือสวนราชการอ่ืน ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลรายงาน
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เพ่ือขอความเห็นชอบใหพนตําแหนง โดยกําหนดวันออกคําสั่งใหพนจาก
ตําแหนงเปนวันเดียวกันกับวันรับโอน เม่ือมีคําสั่งรับโอนแลวใหนายกองคการบริหารสวนตําบลรายงานให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลทราบ

- ขอ ๑๗๗ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ มีผลต้ังแตวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
- ขอ ๑๗๘ ทวิ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
(แกไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลต้ังแตวันที่..............................................



๔๙

หมวด ๘
การรับโอน

ขอ ๑๗๙ การรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืนและการรับโอนขาราชการประเภทอ่ืนท่ีไมใชขาราชการ
การเมือง หรือขาราชการวิสามัญมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ใหรับโอนและแตงตั้งเปนพนักงาน
สวนตําบลจากผูสอบแขงขันได ผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงท่ีจะแตงตั้งโดยกรณีพิเศษตามขอ ๑๑๖ (๒) โดย
ใหดํารงตําแหนงท่ีสอบแขงขันได หรือไดรับการคัดเลือกนั้น และใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับตําแหนงนั้น
เวนแต ผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนเทากับเงินเดือนท่ีไดรับอยูเดิม แตถาไมมีข้ันเงินเดือน
เทากับเงินเดือนท่ีไดรับอยูเดิม ใหไดรับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีสอบแขงขันได หรือไดรับการคัดเลือกในข้ันท่ี
เทียบไดตรงกันกับข้ันเงินเดือนท่ีไดรับอยูเดิมตามหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบลไดรับเงินเดือน  แตถา
เทียบแลวผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีสอบแขงขันไดหรือไดรับการ
คัดเลือก ใหไดรับเงินเดือนในข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น

การรับโอนขาราชการประเภทอ่ืน ท่ีไมใชขาราชการการเมือง หรือขาราชการวิสามัญมาบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ในตําแหนงบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษา ใหรับโอนและแตงตั้งเปน
พนักงานสวนตําบลจากผูไดรับการคัดเลือก โดยใหมาดํารงตําแหนงในระดับท่ีไมสูงกวาเดิมและใหไดรับเงินเดือน
ในข้ันท่ีไมสูงกวาเดิม

หลักเกณฑการคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพ่ือรับโอน ใหนําหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวสําหรับ
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงบริหารเพ่ือแตงตั้งใหมีระดับสูงข้ึนตามท่ีกําหนดในหมวด ๑ วาดวยการคัดเลือกมา
บังคับใชโดยอนุโลม

ขอ ๑๘๐ ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือประโยชนแกราชการ
องคการบริหารสวนตําบลอาจขอรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน หรือขาราชการประเภทอ่ืนท่ีไมใชขาราชการ
การเมืองหรือขาราชการวิสามัญ ท่ีมีความประสงคจะขอโอนมาแตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลในตําแหนง
ผูปฏิบัติงาน ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) โดยใหชี้แจง
เหตุผลความจําเปน ความรู ความสามารถ ประสบการณการทํางาน และความชํานาญการของผูท่ีจะขอโอนและ
ประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบแลวใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งรับโอน และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปน
พนักงานสวนตําบล สวนจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือน เทาใด ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เปนผูกําหนดแตจะตองไมสูงกวาพนักงานสวนตําบลท่ีมี
คุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน

- ขอ ๑๗๙ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่…………..ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลต้ังแตวันที่..............................................



๕๐

ขอ ๑๘๑ การรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนขาราชการประเภทอ่ืนมาบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลตามขอ ๑๗๙ และขอ ๑๘๐ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลมีคําสั่งใหรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานสวนตําบลแลว ใหมีหนังสือแจงการรับโอนใหสวน
ราชการสังกัดเดิมของผูท่ีจะโอนออกคําสั่งใหผูนั้นพนจากตําแหนงและหนาท่ี ท้ังนี้ใหกําหนดวันท่ีในคําสั่งรับโอน
และคําสั่งใหพนจากตําแหนงเปนวันเดียวกัน

การออกคําสั่งรับโอนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ งให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ใหความเห็นชอบกอน

ขอ ๑๘๒ การรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนขาราชการประเภทอ่ืนมาบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบล ตองอยูภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้

(๑) ตําแหนงท่ีจะนํามาใชในการรับโอน ตองเปนตําแหนงวางท่ีมีอัตราเงินเดือน
(๒) ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้น
(๓) ผูใดไมเคยไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีใชวุฒิตั้งแตระดับปริญญาตรีหรือเทียบไดไม

ต่ํากวานี้ข้ึนไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หรือไมเคยไดรับแตงตั้งโดยผลการสอบแขงขันหรือ
การคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขันใหดํารงตําแหนงท่ีตองใชวุฒิตั้งแตปริญญาตรีหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานท่ี
เริ่มตนจากระดับ ๓ ข้ึนไป ผูนั้นจะตองเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงสายงานท่ีจะรับโอน และบัญชีสอบแขงขัน
นั้นยังไมยกเลิก

(๔) การรับโอนเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีตองดําเนินการคัดเลือกหรือตองประเมินบุคคล ผูขอโอน
จะตองผานการคัดเลือกหรือผานการประเมินบุคคลกอน

(๕) การรับโอนเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใด ตองไมมีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงสายงาน
นั้นข้ึนบัญชีรอการบรรจุอยู หรือไมมีผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงสายงานนั้นข้ึนบัญชีรอการ
แตงตั้งอยู

ขอ ๑๘๓ เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือวาเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูท่ีโอนมา
ตามท่ีกําหนดในหมวดนี้ ในขณะท่ีเปนพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน หรือขาราชการประเภทอ่ืนนั้นเปนเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบล



๕๑

หมวด ๙
การเลื่อนระดับ

ขอ ๑๘๔ การเลื่อนพนักงานสวนตําบลข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ใหเลื่อนและแตงตั้ง
จากผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงนั้นได หรือจากผูไดรับคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงนั้น

ขอ ๑๘๕ การเลื่อนและแตงตั้งผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกได ใหเลื่อนและ แตงตั้งตามลําดับ
ท่ีในบัญชีสอบแขงขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนั้นแลวแตกรณี สําหรับการเลื่อนและแตงตั้งจากผูไดรับคัดเลือก
ใหเลื่อนและแตงตั้งตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับ
ราชการ ซึ่งจะตองเปนผูมีผลงานเปนท่ีประจักษในความสามารถแลว

ขอ ๑๘๖ การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนจากผูสอบแขงขัน
ได ใหเลื่อนและแตงตัง้ได ดังนี้

(๑) เลื่อนและแตงตั้งผูซึ่งไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงในระดับ ๒ ระดับ ๓ หรือระดับ ๔ และสอบแขงขันเพ่ือดํารงตําแหนงนั้นได ใหดํารงตําแหนงนั้น

(๒) การเลื่อนกรณีดังกลาว จะเลื่อนข้ึนแตงตั้งไดตอเม่ือถึงลําดับท่ีท่ีผูนั้นสอบแขงขันไดตามลําดับท่ีใน
บัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับเงินเดือนท่ีไดรับใหเปนไปตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมัคร

(๓) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน ใหดําเนินการตามท่ีกําหนดในหมวด ๔ วาดวยการคัดเลือก
(๔) ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชี

ผูสอบแขงขันไดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ขอ ๑๘๗ การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนจากผูสอบ

คัดเลือกได ใหเลื่อนและแตงตั้งได ดงันี้
(๑) หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในสายงานผูปฏิบัติใหดํารงตําแหนงในสายผูบริหาร

ตองเปนผูไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง
(๒) คุณสมบัติเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน

สวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับท่ีจะแตงตั้ง
(๓) วิธีการ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหถือปฏิบัติตามขอ ๘๖ ถึงขอ ๑๐๑
(๔) การแตงตั้ง ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้ง

ตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบคัดเลือกไดโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด)

ขอ ๑๘๘ การเลือ่นและแตงตั้งพนักงานสวนตําบล ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงท่ี
กําหนดเปนตําแหนงระดับควบจากผูไดรับคัดเลือก

(๑) เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบข้ันตน ไดแก เลื่อนและแตงตั้งผูท่ีไดรับเงินเดือนยังไมถึงข้ันต่ําและผู
ท่ีไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีจะเลื่อนข้ึน แตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึนโดยไมเปลี่ยนสายงาน ดังตอไปนี้

(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ ๑ ของสายงานใดท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ ข้ึนดํารงตําแหนงระดับ
๒ ของสายงานนั้น

(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ ๒ ของสายงานใดท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ ข้ึนดํารงตําแหนงระดับ
๓ ของสายงานนั้น

(ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ ๓ ของสายงานใดท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ ข้ึนดํารงตําแหนงระดับ
๔ ของสายงานนั้น



๕๒

(๒) เลื่อนและแตงตั้งในระดับควบข้ันสูง ไดแก เลื่อนและแตงตั้งผูท่ีไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของ
อันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงท่ีจะเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนโดยไมเปลี่ยนสายงาน
ดังตอไปนี้

(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ ๒ ของสายงานใดท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ ข้ึนดํารงตําแหนงระดับ
๓ ของสายงานนั้น

(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ ๓ ของสายงานใดท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ ข้ึนดํารงตําแหนงระดับ
๔ ของสายงานนั้น

(ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ ๔ ของสายงานใดท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ ข้ึนดํารงตําแหนงระดับ
๕ ของสายงานนั้น

(๓) เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับท่ีจะแตงตั้ง

(๔) ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและแบบประเมินทาย
ประกาศกําหนดนี้

(๕) ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) และใหมีผลไมกอนวันท่ีผูบังคับบัญชาชั้นตนบันทึก
ความเห็นวาควรเลื่อนระดับได

ในการดําเนินงานตามวรรคแรก ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งเลื่อนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน กรณีท่ีมีความเห็นวาสามารถเลื่อนระดับสูงข้ึนได กําหนดเวลาหนึ่งเดือน
นับจากผูขอเลื่อนระดับเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาชั้นตน

ขอ ๑๘๙ การเลื่อนและแตงตั้งผูท่ีดํารงตําแหนงระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ หรือระดับ ๔ ซึ่งเปนผูท่ี
ไดรับการคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขันใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน

(๑) ไดรับวุฒิท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน โดยไดรับทุนรัฐบาลทุนเลา
เรียนหลวง หรือทุนขององคการบริหารสวนตําบลตามขอ ๑๑๖ (๑)

(๒) ไดรับวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล
เขารับราชการเปนกรณีพิเศษตามขอ ๑๑๖ (๒)

(๓) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ใหดําเนินการตามท่ีกําหนดในหมวด ๔ วาดวยการ คัดเลือก
(๔) ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ขอ ๑๙๐ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนง

ผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ในตําแหนงสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒
(๑) ตําแหนงในกลุมงานธุรการหรือบริการท่ัวไป และกลุมงานท่ีปฏิบัติภารกิจหลักของสวนราชการ ตาม

บัญชีรายการจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ ทายประกาศนี้ ใหกําหนดตําแหนงไดถึงระดับ ๕ หรือ ๖ ดังนี้
(ก) ตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๑ - ๓ หรือ ๔ สําหรับ

ระดับ ๕ ใหมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(ข) ตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ อาจปรับเปนตําแหนงระดับ ๒ - ๔ หรือ ๕

สําหรับระดับ ๖ ใหมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(๒) ตําแหนงในกลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมงานท่ีใชทักษะและความชํานาญเฉพาะตัวตามบัญชี

จําแนกกลุมงานตําแหนงฯ ทายประกาศนี้ ใหกําหนดตําแหนงไดถึงระดับ ๕ หรือ ๖ ดังนี้
(๒.๑) ตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๑ - ๓ หรือ ๔ หรือ ๕
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(๒.๒) ตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๒ - ๔ หรือ ๕ หรือ ๖
สําหรับการเลื่อนระดับและแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนกรณีการเลื่อน

และแตงตั้งในตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ในตําแหนงสายงานนายชางโยธา นายชางไฟฟา
นายชางเครื่องยนต นายชางเขียนแบบ และนายชางสํารวจ ดังนี้

ก. ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง
(ก)  ตําแหนงสายงานนายชางโยธา นายชางไฟฟา นายชางเครื่องยนต นายชางเขียนแบบ และ

นายชางสํารวจ ซึ่งเปนตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ ๒ - ๔ หรือ ๕
หรือ ๖ว หรือ ๗ว สําหรับตําแหนง ๗ว ใหมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหนง โดยจะตองไมสูงกวา
ระดับตําแหนงของหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาท่ีตําแหนงนั้นสังกัด และตองเปนไปตามแผน
อัตรากําลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบล

(ข)  การกําหนดตําแหนงใหเปน ๗ว ใหดําเนินการไดเม่ือผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและ
มีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนและลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบปริมาณและคุณภาพ
ของงานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด

(ค)  การพิจารณาปรับระดับตําแหนงเปน ๗ว ใหหนวยงานการเจาหนาท่ีศึกษาและวิเคราะห
หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลพิจารณา โดยใชแบบประเมิน
ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (สายงานเริ่มตนจากระดับ ๒) ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับตําแหนง
ของสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ ข้ึนเปน ๗ว เทานั้น

(ง)  ในการดําเนินการเพ่ือศึกษาและวิเคราะหตาม ก(ค) ในชั้นแรกตองมีคําบรรยายลักษณะ
งานของตําแหนง (Job Description) ท่ีกําหนดไวเดิมและกําหนดใหม และหากรายละเอียดของขอมูลไมชัดเจน
อาจตองศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณตัวพนักงานสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาโดยตรง การสังเกตการ
ทํางานจริงในพ้ืนท่ี การศึกษาจากเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีพนักงานสวนตําบลผูนั้นรับผิดชอบ หรือโดย
วิธีการอ่ืนๆ

ข.  คุณสมบัติ การเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนง ๖ว ของสายงานนายชางโยธา นายชางไฟฟา นาย
ชางเครื่องยนต นายชางเขียนแบบ และนายชางสํารวจ ข้ึนดํารงตําแหนง ๗ว ของสายงานนั้น จะตองเปนผูมี
คุณสมบัติครบถวนในวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้

(ก)  เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง

(ข)  เปนผูดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงสายงานท่ีจะเลื่อนข้ึนแตงตั้งในระดับท่ีต่ํา
กวาระดับของตําแหนงท่ีจะเลื่อนข้ึนแตงตั้ง ๑ ระดับติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๒ ป โดยไมอาจนําระยะเวลา
ดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนมาเก้ือกูลได

(ค)  มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคล โดยคุณวุฒิดังกลาวตองเปนคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะ
แตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้

(๑) คุณวุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญา (๒ ป) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ตองมีระยะเวลา
ข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง ๑๑ ป

(๒) คุณวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา (๓ ป) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ตองมีระยะเวลาข้ัน
ต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้ง ๑๐ ป
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การนับระยะเวลาข้ันต่ําตามขอ ข (ค) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคย
ดํารงตําแหนงสายงานอ่ืนซึ่งเปนงานท่ีมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวของและเก้ือกูลกันตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ําดังกลาวได

(ง)  ไดรับเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลวมาไมต่ํากวาข้ัน ๑๓,๔๒๐ บาท และ
(จ)  เปนผูผานการคัดเลือก ดวยการประเมินผลงานตามวิธีการทีกําหนด สําหรับเลื่อนและ

แตงตั้งในตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (เลื่อนไหล) ตามประกาศหลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด

ค.  การแตงตั้ง
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลใหมีผลไมกอนวันท่ีผานการประเมินของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผล
งาน

ท้ังนี้ การกําหนดตําแหนงตาม (๑) และ (๒) ระดับตําแหนงท่ีจะปรับปรุง ตองไมสูงกวาระดับตําแหนง
ของหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาท่ีตําแหนงนั้นสังกัด

(๓) คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง
ตาม (๑) และ (๒) ตามกรอบและแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ยกเวนการจะปรับตําแหนงใน
สายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ ใหเปนระดับ ๕ และตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ ใหเปนระดับ ๖
ตาม (๑) ใหดําเนินการไดเม่ือผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึนดังกลาว และลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลกําหนด

(๔) การปรับระดับตําแหนงใหสูงข้ึนใหดําเนินการไดครั้งละไมเกิน ๑ ระดับ การจะพิจารณาปรับระดับ
ตําแหนงใดใหหนวยงานการเจาหนาท่ีศึกษาและวิเคราะหหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาโดยใชแบบประเมินตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ (สายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒) ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับตําแหนงของสายงานท่ี
เริ่มตนจากระดับ ๑ ข้ึนเปนระดับ ๕ และตําแหนงของสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ ข้ึนเปนระดับ ๖ เทานั้น

(๕) ในการดําเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในชั้นแรก ตองมีคําบรรยายลักษณะงานของตําแหนง
ท่ีกําหนดไวเดิมและท่ีกําหนดใหม และหากรายละเอียดของขอมูลไมชัดเจน อาจตองศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม โดย
การสัมภาษณตัวพนักงานสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงการสังเกตการทํางานจริงในพ้ืนท่ี การศึกษาจาก
เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีพนักงานสวนตําบลผูนั้นรับผิดชอบหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ

(๖) หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง ใหสามารถดําเนินการได ดังนี้
(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ ๓ ของสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ ข้ึนดํารงตําแหนงระดับ ๔

ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ ๔ ของสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ ข้ึนดํารงตําแหนงระดับ ๕

ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ ๔ ของสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ ข้ึนดํารงตําแหนงระดับ ๕

ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ ๕ ของสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒ ข้ึนดํารงตําแหนงระดับ ๖

ของสายงานนั้น
(๗) เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้



๕๕

(ก) เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับ ท่ีจะแตงตั้ง และ

(ข) เปนผูดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงสายงานท่ีเลื่อนข้ึนแตงตั้งในระดับท่ีต่ํากวา
ระดับของตําแหนงท่ีจะเลื่อนข้ึนแตงตัง้ ๑ ระดับ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๒ ป  โดยไมอาจนําระยะเวลาดํารง
ตําแหนงในสายงานอ่ืนมานับเก้ือกูลได เชน จะเลื่อนเปนนายชางโยธา ๖ ตองเปนนายชางโยธา ๕ มาแลวไมนอย
กวา ๒ ป เปนตน เวนแตดํารงตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ท่ีมีลักษณะงานดาน
เดียวกันกับตําแหนงท่ีจะเลื่อนข้ึนแตงตั้ง ตามบัญชีจัดกลุมงานท่ีเก่ียวของและเก้ือกูลกันท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด ในกรณีท่ีระยะเวลาติดตอกันไมครบ ๒ ป แตนับรวมหลายๆ ชวงเวลาแลว
ครบ ๒ ป คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ใหนับเปนเวลาการดํารงตําแหนงดังกลาวได และ

(ค) มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีแตงตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงท่ีจะเลื่อนข้ึนแตงตั้ง ดังนี้

คุณวุฒิ เลื่อนข้ึนดํารงตําแหนง
ระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ ๖

ตําแหนงในสายท่ีเริ่มตนจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒
- ม.๓ / ม.ศ.๓ / ม.๖ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ ๑)
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ ๒)
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้

๙ ป
๘ ป

๖ ป

๑๑ ป
๑๐ ป

๘ ป

๑๓ ป
๑๒ ป

๑๐ ป

ตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๒
- ปวท.หรืออนุปริญญา ๒ ป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- ปวส.หรืออนุปริญญา ๓ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้

๗ ป
๖ ป

๙ ป
๘ ป

- การนับระยะเวลาตาม (ค) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงใน
สายงานอ่ืน ซึ่งเปนงานท่ีมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวของและเก้ือกูลกันตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ําดังกลาวไดตามบัญชีกําหนดกลุมตําแหนง
พนักงานสวนตําบล ท่ีมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวของและเก้ือกูลกัน

- การพิจารณาคุณวุฒิตาม (ค) ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้นเทานั้น และใหพิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาท่ีระบุไวใน
บัตรประวัติพนักงานสวนตําบล เปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพ่ิมเติมภายหลังจากการบรรจุเขารับราชการ
จะตองยื่นขอบันทึกเพ่ิมลงใน ก.พ.๗ กอนจึงจะนําคุณวุฒินั้นมาใชในการพิจารณาได

(ง) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือน ดังตอไปนี้
- เลื่อนระดับ ๔ ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวา อันดับ ท ๓ ข้ัน ๓ และ

ไดรับเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลวมาไมต่ํากวาข้ัน อันดับ ท ๓ ข้ัน ๒
- เลื่อนระดับ ๕ ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณปจจุบันไมต่ํากวาข้ัน อันดับ ท ๔ ข้ัน ๓

และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลวมาไมต่ํากวา อันดับ ท ๔ ข้ัน ๒
- เลื่อนระดบั ๖ ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลวมาไมต่ํากวา อันดับ ท ๕ ข้ัน ๓
- เลื่อนระดับ ๗ ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลวมาไมต่ํากวา อันดับ ท ๖ ข้ัน ๓

(๘) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน



๕๖

(ก) ตําแหนงท่ีตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเม่ือผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงาน
และมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนดังกลาว และลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะตองปรับระดับ
ตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด

(ข) ใหองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือคัดเลือกพนักงาน
สวนตําบลเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (เลื่อน
ไหล) ประกอบดวย

(๑) ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล หรือผู ท่ีเคยเปน
ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล ท่ีดํารงตําแหนงในสายงานท่ีสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย ๑ ระดับหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน

(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนหรือเคยเปนขาราชการฝายพลเรือนในจังหวัดหรือใน
อําเภอท่ีองคการบริหารสวนตําบลนั้นตั้งอยู ท่ีมีความเชี่ยวชาญงานในหนาท่ีสําหรับตําแหนงท่ีประเมิน ท่ีดํารง
ตําแหนงสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย ๑ ระดับ

(๓) ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล หรือผูท่ีเคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวน
ตําบล ท่ีเคยท่ีดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงท่ีขอประเมิน หรือ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งเปนผลงานท่ีประจักษในความสามารถจํานวนไมนอย
กวา ๒ คน แตไมเกิน ๕ คน

(๔) เลขานุการ ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งเลขานุการจํานวน ๑ คน
(ค) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไป ตามวิธีการและ

แบบประเมินแนบทายหลักเกณฑนี้
(๙) ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) และใหมีผลไมกอนวันท่ีผานการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ภายในกําหนด ๑ เดือน หลังจากท่ี ก.อบต.จังหวัด ใหความเห็นชอบ

- ขอ ๑๙๐ (๒) แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
(แกไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่........สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ มีผลต้ังแตวันที่........................................
- ขอ ๑๙๐ (๗) (ข) แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
(แกไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่........มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ มีผลต้ังแตวันที่........................................
- ขอ ๑๙๐ (๗) (ง) แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลต้ังแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศเปนตนไป
- ขอ ๑๙๐ (๘) (ข) แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
(แกไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่........มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ มีผลต้ังแตวันที่........................................



๕๗

ขอ ๑๙๑ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงท่ีกําหนดเปนตําแหนง
ผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓

(๑) ตําแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๓ - ๕ หรือ ๖(ว) หรือ ๗(ว)
หรือ ๗(วช.) สําหรับระดับ ๗(ว) ใหมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหนงกอน ท้ังนี้การกําหนดระดับ
ตําแหนงท่ีจะปรับปรุงตองไมสูงกวาระดับตําแหนงของหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาท่ีพนักงานสวน
ตําบลตําแหนงนั้นสังกัด ยกเวนกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลใดเห็นวาผูดํารงตําแหนงในสายงานผูปฏิบัติใน
ระดับ ๖ว ผูใดเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวน  ท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนเปนระดับ ๗ว หรือ
ระดับ ๗วช ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอขอปรับปรุงระดับตําแหนงตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด)เปนการเฉพาะราย แมวาเม่ือปรับปรุงระดับตําแหนงแลวจะมีระดับท่ีสูงกวาหัวหนาหนวยงาน
ระดับกองหรือเทียบเทา

(๒) คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนง
ตามขอ (๑) ตามกรอบและแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล ยกเวนการจะปรับตําแหนงใดใหเปน
ระดับ ๗(ว) ใหดําเนินการไดเม่ือผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึนดังกลาว และลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด

(๓) การปรับระดับตําแหนงใหสูงข้ึนใหดําเนินการไดครั้งละไมเกิน ๑ ระดับ การจะพิจารณาปรับระดับ
ตําแหนงใด ใหหนวยงานการเจาหนาท่ีศึกษาและวิเคราะหหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาโดยใชแบบประเมินตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณ (สายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓) ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับตําแหนงของสายงานท่ีเริ่มตนจาก
ระดับ ๓ ข้ึนเปนระดับ ๗(ว) เทานั้น

(๔) ในการดําเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในชั้นแรกตองมีคําบรรยายลักษณะงานของตําแหนง
ท่ีกําหนดไวเดิมและท่ีกําหนดใหม และหากรายละเอียดของขอมูลไมชัดเจน อาจตองศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม โดย
การสัมภาษณตัวพนักงานสวนตําบลหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงการสังเกตการทํางานจริงในพ้ืนท่ี การศึกษาจาก
เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีพนักงานสวนตําบลผูนั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ

(๕) หลักเกณฑการเลื่อนและแตงตั้ง ใหสามารถดําเนินการได ดังนี้
(ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ ๕ ของสายงานใดท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ ข้ึนดํารงตําแหนงระดับ

๖ (ว) ของสายงานนัน้
(ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ ๖ ของสายงานใดท่ีเริ่มตนจากระดับ ๓ ข้ึนดํารงตําแหนงระดับ

๗ (ว) ของสายงานนั้น

- ขอ ๑๙๑ (๑) แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
(แกไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่........มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลต้ังแตวันที่........................................



๕๘

(๖) เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(ก) เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีคณะกรรมการ

กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง และ
(ข) มีระยะเวลาข้ันต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งตาม

คุณวุฒิและระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ดังนี้

คุณวุฒิ เลื่อนข้ันดํารงตําแหนง
ระดับ ๖ ระดับ ๗

- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา

๖ ป
๔ ป
๒ ป

๗ ป
๕ ป
๓ ป

- การนับระยะเวลาตามขอ (ข) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนง
ในสายงานอ่ืน ซึ่งเปนงานท่ีมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวของและเก้ือกูลกันตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด มานับรวมเปนระยะเวลาข้ันต่ําดังกลาวไดตามบัญชีกําหนดกลุมตําแหนง
พนักงานสวนตําบล ท่ีมีลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวของและเก้ือกูลกัน

- การพิจารณาคุณวุฒิตามขอ (ข) ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนั้นเทานั้นและใหพิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาท่ีระบุ
ไวในบัตรประวัติพนักงานสวนตําบล เปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพ่ิมเติมภายหลังจากการบรรจุเขารับราชการ
จะตองยื่นขอบันทึกเพ่ิมลงในบัตรประวัติพนักงานสวนตําบล กอนจึงจะนําวุฒินั้นมาใชในการพิจารณาได

(ค) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือน ดังนี้
- เลื่อนระดับ ๖ ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลวมาไมต่ํากวา อันดับ ท ๕ ข้ัน ๓
- เลื่อนระดับ ๗ ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลวมาไมต่ํากวา อันดับ ท ๖ ข้ัน ๓
- เลื่อนระดับ ๘ ตองไดรับเงินเดือนในปงบประมาณท่ีแลวมาไมต่ํากวา อันดับ ท ๗ ข้ัน ๓

(๗) วิธีการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน
(ก) ตําแหนงท่ีตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเม่ือผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูมีผลงาน
และมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนดังกลาวและลักษณะหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม ในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะตองปรับระดับ
ตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด

- ขอ ๑๙๑ (๖) (ค) แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลต้ังแตวันถัดจากวันที่ไดประกาศเปนตนไป



๕๙

(ข) ใหองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือคัดเลือกพนักงาน
สวนตําบลเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (เลื่อน
ไหล) ประกอบดวย

(๑) ประธานใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล หรือผู ท่ีเคยเปน
ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล ท่ีดํารงตําแหนงในสายงานท่ีสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย ๑ ระดับหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไมเคยเปนขาราชการมากอน

(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนหรือเคยเปนขาราชการฝายพลเรือนในจังหวัดหรือใน
อําเภอท่ีองคการบริหารสวนตําบลนั้นตั้งอยู ท่ีมีความเชี่ยวชาญงานในหนาท่ีสําหรับตําแหนงท่ีประเมิน ท่ีดํารง
ตําแหนงสูงกวาผูขอประเมินอยางนอย ๑ ระดับ

(๓) ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบล หรือผูท่ีเคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวน
ตําบล ท่ีเคยท่ีดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะประเมินอยางนอยเทากับระดับตําแหนงท่ีขอประเมิน หรือ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะดานท่ีมีความชํานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งเปนผลงานท่ีประจักษในความสามารถจํานวนไมนอย
กวา ๒ คน แตไมเกิน ๕ คน

(๔) เลขานุการ ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งเลขานุการจํานวน ๑ คน
(ค) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไปตามวิธีการและ

แบบประเมินแนบทายประกาศนี้
(๘) ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูสั่งเลื่อนและแตงตั้งโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) และใหมีผลไมกอนวันท่ีผานการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินผลงานฯ ภายในกําหนดหนึ่งเดือน หลังจากท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) ใหความเห็นชอบ

ขอ ๑๙๒ การเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูบริหารใหดํารงตําแหนงผูบริหารในระดับ
ท่ีสูงข้ึนในองคการบริหารสวนตําบล ใหเลื่อนและแตงตั้งไดเม่ือมีตําแหนงในระดับนั้นวาง โดยวิธีการ
คัดเลือกตามท่ีกําหนดในหมวด ๔ วาดวยการคัดเลือก

ขอ ๑๙๓ การเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารระดับ ๖ ใหเลื่อนและแตงตั้งได ตาม
หลักเกณฑ ดังนี้

(๑) ตําแหนงผูบริหารระดับ ๗
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามท่ีกําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนง
(ข) ตองไดรับเงนิเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ ๗
(ค) ไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูบริหารมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
(ง) ไดผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา

- ขอ ๑๙๑ (๗) (ข) แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
(แกไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่..............มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ มีผลต้ังแตวันที่.................................................



๖๐

(๒) ตําแหนงผูบริหารระดับ ๘
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามท่ีกําหนดไวใน

มาตรฐานกําหนดตําแหนง
(ข) ตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของอันดับเงินเดือนในระดับ ๘
(ค) ไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงผูบริหารมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
(ง) ไดผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาในระดับดีข้ึนไป

ขอ ๑๙๔ หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูบริหารใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารในระดับท่ีสูงข้ึนในองคการบริหารสวนตําบล  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกท่ี
กําหนดในหมวด ๔ สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานใหใชแบบประเมินฯ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลท่ีกําหนดในหมวด ๑๒

ขอ ๑๙๕ การแตงตั้ งผูดํารงตําแหนงผูบริหารใหดํารงตําแหนงผูบริหารในระดับท่ีสูงข้ึนใน
องคการบริหารสวนตําบลตามขอ ๑๙๒ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเลื่อนและ
แตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) และใหมีผลไมกอนวันท่ีผาน
การคัดเลือก

ขอ ๑๙๖ การกําหนดใหไดรับเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหพนักงานสวนตําบลไดรับเงินเดือนท่ีกําหนดในหมวด ๓

ขอ ๑๙๗ การเลื่อนพนักงานสวนตําบลท่ีมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง หรือมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟองรองคดีอาญาข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ใหเลื่อนและ
แตงตั้งไดตั้งแตวันท่ีผูบังคับบัญชาอาจเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลผูนั้นไดเปนตนไป

หมวด ๑๐
การเลื่อนข้ันเงินเดือน

................................................... (ยกเลิก)...................................................

- หมวด ๑๐ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป
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หมวด ๑๑
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน

ขอ ๒๒๕ ใหกําหนดขนาดองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
(๑) องคการบริหารสวนตําบล ชั้น ๑ กําหนดใหเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ
(๒) องคการบริหารสวนตําบล ชั้น ๒ และ ชั้น ๓ กําหนดใหเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง
(๓) องคการบริหารสวนตําบล ชั้น ๔ และ ชั้น ๕ กําหนดใหเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก
ขอ ๒๒๖ ใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีใหแกองคการบริหารสวนตําบล

ในการกําหนดโครงสรางสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความตองการ และความเหมาะสมของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยใหมีการแบงสวนราชการ ดังตอไปนี้

(๑) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(๒) กอง หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ใหสวนราชการตาม (๑) มีฐานะเปนกองหรือเปนสวน
ขอ ๒๒๗ ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามขอ

๒๒๖ วรรคสอง (๒) ซึ่งถือวาเปนสวนราชการหลักขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
(๑) กองคลัง หรือสวนการคลัง
(๒) กองชาง หรือสวนโยธา
สวนราชการท่ีองคการบริหารสวนตําบลอาจประกาศกําหนดไดตามความเหมาะสมของแตละองคการ

บริหารสวนตําบล ไดแก
(๑) กองหรือสวนสงเสริมการเกษตร
(๒) กองหรือสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๓) กองหรือสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(๔) กองหรือสวนราชการอ่ืนตามความตองการและความเหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ ๒๒๘ ภายใตบังคับขอ ๒๒๙ องคการบริหารสวนตําบลอาจประกาศกําหนดกอง หรือสวนราชการ

อ่ืนไดตามความเหมาะสม และความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)

ขอ ๒๒๙ ในการประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการตามขอ ๒๓๑ ใหองคการบริหารสวนตําบล
จัดทําเปนประกาศองคการบริหารสวนตําบล โดยใหกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของกองหรือสวน
ราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนภายในกรอบท่ีกําหนด ดังนี้

(๑) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใหมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของ
องคการบริหารสวนตําบล และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหาร
สวนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลให
เปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล

(๒) กองคลัง หรือสวนการคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน
เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ การ
จัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลอง
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ประจําเดือน ประจําป งานเก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับ
มอบหมาย

(๓) กองชาง หรือสวนโยธา มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล
ทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสราง
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการ
กอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับ
มอบหมาย

ขอ ๒๓๐ การกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กองหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลประกาศจัดตั้งข้ึน ใหกําหนดใหครอบคลุม
ภารกิจ หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือภารกิจหนาท่ีท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลตองปฏิบัติ และการกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบดังกลาว ตองมีความชัดเจนและไมซ้ําซอน
ระหวางกองหรือสวนราชการตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบล นั้น

ขอ ๒๓๑ การแบงสวนราชการภายในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล กองหรือสวนราชการ
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปนประกาศองคการบริหารสวนตําบลจัดแบงสวนราชการ
ภายในไดตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้

(๑) การจัดแบงสวนราชการภายใน ใหพิจารณาจัดแบงตามความเหมาะสมและความจําเปนตามภารกิจ
หนาท่ีและปริมาณงานของสวนราชการนั้น โดยจัดแบง ฝาย กลุมหรือชื่องานอ่ืนใดเปนจํานวนเทาใดตามท่ี
เห็นสมควรและเปนท่ีเขาใจไดถึงภารกิจหนาท่ีของฝายหรือกลุมงานนั้น

(๒) การกําหนดอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบของสวนราชการภายในท่ีไดจัดแบงนั้น จะตองกําหนดให
มีความชัดเจน ไมซ้ําซอนกับสวนราชการอ่ืน และตองอยูภายในกรอบอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของกองหรือ
สวนราชการนั้น

ขอ ๒๓๒ การประกาศกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดอํานาจหนาท่ีความ
รับผิดชอบของสวนราชการ และการจัดแบงสวนราชการภายใน ตามขอ ๒๒๙ และขอ ๒๓๑ ใหองคการบริหาร
สวนตําบล จัดทําเปนรางประกาศองคการบริหารสวนตําบล แลวเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.จังหวัด) ใหความเห็นชอบ เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความ
เห็นชอบแลว ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ลงนามในประกาศใชบังคับตอไป

ขอ ๒๓๓ การจัดตั้งกองหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนข้ึนใหม เพ่ือรองรับภารกิจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล หรือการปรับปรุงการกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีการ
จัดตั้งกอง หรือสวนราชการข้ึนใหม  ใหองคการบริหารสวนตําบลเสนอเหตุผลความจําเปน และรางประกาศ
องคการบริหารสวนตําบลกําหนดกองหรือสวนราชการข้ึนใหม เพ่ือใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหมีรายการ ดังนี้

(๑) เหตุผล ความจําเปนท่ีตองจัดตั้งกองหรือสวนราชการข้ึนใหม
(๒) ชื่อกองหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
(๓) อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการ นั้น
(๔) ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติตาม (๓) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดตองจัดตั้งเปนหนวยงานระดับ

กองและกําหนดอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลในสวนราชการนั้น
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(๕) รางประกาศองคการบริหารสวนตําบล กําหนดสวนราชการท่ีปรับปรุงใหม โดยกําหนดอํานาจหนาท่ี
ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและการจัดแบงสวนราชการภายในตามขอ ๒๓๒

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจ
หนาท่ี ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลตามท่ีกฎหมายกําหนด ลักษณะงาน คุณภาพของงาน
ปริมาณงาน และความจําเปนความเหมาะสม ตลอดท้ังอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล และงบประมาณ
คาใชจายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล

ขอ ๒๓๔ เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ไดพิจารณาการขอจัดตั้งหรือ
ปรับปรุงการกําหนดสวนราชการตามขอ ๒๓๓ แลว ใหดําเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหมและอัตรา กําลังพนักงานสวน
ตําบลท่ีกําหนดในกองหรือสวนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนใหม เปนการปรับเกลี่ยมาจากกองหรือสวนราชการอ่ืนภายใน
องคการบริหารสวนตําบลโดยไมเพ่ิมอัตรากําลังใหนายกองคการบริหารสวนตําบลลงนามในประกาศใชบังคับ
และดําเนินการตามมตคิณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)

(๒) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการใหม และอัตรากําลังพนักงานสวน
ตําบลท่ีกําหนดในกองหรือสวนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนใหม ซึ่งเปนการกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม ใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลลงนามในประกาศใชบังคับและดําเนินการตามมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด)

(๓) กรณีมีมติเปนประการอ่ืนใด ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ
พนกังานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) นั้น

ขอ ๒๓๕ อํานาจหนาท่ีของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ในการควบคุมและ
รับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล

ขอ ๒๓๖ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ใหปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้

(๑) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจําในองคการบริหารสวนตําบล กําหนดแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําป
ของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย ของประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล รวมท้ังกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการ
บริหารสวนตําบล

(๒) เปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล รองจาก
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

ในการปฏิบัติราชการของปลัดองคการบริหารสวนตําบล จะใหมีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปน
ผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได

ในกรณีท่ีมีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูบังคับบัญชา
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองคการบริหารสวนตําบล

ใหรองปลัดองคการบรหิารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
ขอ ๒๓๗ ใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวน

ตําบลคนหนึ่ง เปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจาง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนั้น



๖๔

ขอ ๒๓๘ ในกองหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน มีผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนคนหนึ่งเปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจาง และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกองหรือสวนราชการนั้น

ขอ ๒๓๙ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล การกําหนดให
ตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงใดท่ีมิไดกําหนดไวตามประกาศนี้ บังคับบัญชา พนักงานสวนตําบลในสวน
ราชการใด ฐานะใด ใหเปนไปตามท่ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายโดยทําเปน
หนังสือ

ขอ ๒๔๐ ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการท่ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติ หรือ
ดําเนินการตามกฎหมายใด ใหผูดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทนก็ได ท้ังนี้ ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล อํานาจในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนท่ีผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน หรือมิไดหาม
เรื่องการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได ดังนี้

(๑) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบใหกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวน
ราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน

(๒) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกอง หรือ
หัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน

(๓) ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน อาจมอบใหพนักงานสวนตําบลใน
กองหรือสวนราชการนั้น

การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองใหทําเปนหนังสือ
ขอ ๒๔๑ เม่ือมีการมอบอํานาจตามขอ ๒๔๐ โดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาท่ี ตองรับมอบ

อํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนตอไปไมได
ขอ ๒๔๒ ในการมอบอํานาจตามขอ ๒๔๐ วรรคสอง (๑) และ (๒) ใหผูมอบอํานาจ พิจารณาถึงการ

อํานวยความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพ
ของตําแหนงของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบอํานาจตามวัตถุประสงคของ
การมอบอํานาจดังกลาว

เม่ือไดรับมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาท่ีกํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ
และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได

ขอ ๒๔๓ การรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล



๖๕

ขอ ๒๔๔ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในกรณีท่ีไมมีปลัด
องคการบริหารสวนตําบล หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปน
ผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลายคน ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งพนักงานสวน
ตําบลในองคการบริหารสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนเปนผูรักษาราชการแทน

ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไมไดแตงตั้งผูรักษาราชการแทน หรือกรณีไมมีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและไมมีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทน ตามวรรคหนึ่ง ใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หรือหัวหนาสวนราชการท่ีมีอาวุโสตามแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน

ขอ ๒๔๕ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในกรณีท่ีไมมีผูดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ให
นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งพนักงานสวนตําบลในกองหรือสวนราชการนั้นคนใดคนหนึ่งท่ีเห็นสมควร
ใหเปนผูรักษาราชการแทนได แตถานายกองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควรเพ่ือความเหมาะสมแกการ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือสวนราชการนัน้ นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้งพนักงานคน
ใดคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนเปนผูรักษา
ราชการแทนก็ได

ขอ ๒๔๖ ใหผูรักษาราชการแทนมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน
ในกรณีท่ีมีผูดํารงตําแหนงใด หรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้นมอบหมาย หรือมอบอํานาจให

ผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือ
มอบอํานาจ

ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด ให
ผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทน มีอํานาจหนาท่ีเปนกรรมการหรือมี อํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผู
ดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนดวย แลวแตกรณี

ขอ ๒๔๗ การเปนผูรักษาราชการแทนตามท่ีกําหนดในประกาศนี้ ไมกระทบกระเทือนอํานาจประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาท่ีจะแตงตั้งพนักงานสวนตําบลอ่ืน เปนผูรักษา
ราชการแทนตามอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูตามกฎหมาย

ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยพนจากความ
เปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาท่ีผูไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเขารับหนาท่ี

- ขอ ๒๔๔ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๘) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๒๔๕ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๘) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป



๖๖

ขอ ๒๔๘ ในกรณีท่ีตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนงอ่ืนวางลงหรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถ
ปฏิบัติราชการได และเปนกรณีท่ีมิไดมีการกําหนดไวเก่ียวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน
ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจสั่งใหพนักงานสวนตําบลท่ีเห็นสมควรโดยให
พิจารณาถึงความรูความสามารถ ความเหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการสูงสุด ใหรักษาการใน
ตําแหนงนั้นได

ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาท่ีตามตําแหนงท่ีรักษาการนั้น ในกรณีท่ีมีกฎหมาย
อ่ืน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคําสั่งผูบังคับบัญชาแตงตั้งใหผู
ดํารงตําแหนงนั้น เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาท่ีใด ก็ใหผูรักษาการในตําแหนงทําหนาท่ีกรรมการหรือมี
อํานาจหนาท่ีอยางนั้น ในระหวางท่ีรักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี

หมวด ๑๒
การบริหารงานบุคคล

สวนท่ี ๑
การสั่งพนักงานสวนตําบลประจําองคการบริหารสวนตําบล

ขอ ๒๔๙ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มีอํานาจสั่งพนักงานสวนตําบลใหประจําองคการบริหารสวน
ตําบลเปนการชั่วคราว โดยใหพนจากตําแหนงหนาท่ีเดิมได ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน ดังตอไปนี้

(๑) เม่ือพนักงานสวนตําบลมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ หรือกรณีท่ีถูกฟองนั้น พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางใหและถาใหผูนั้นคงอยูในตําแหนง
หนาท่ีเดิมตอไปจะเปนอุปสรรคตอการสืบสวนสอบสวน หรืออาจเกิดการเสียหายแกราชการ

(๒) เม่ือพนักงานสวนตําบลกระทําหรือละเวนกระทําการใดจนตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทํา
ความผิดอาญา และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดนั้นไดความ
ประจักษชัดอยูแลววาการกระทําหรือละเวนกระทําการนั้นเปนความผิดวินัยรายแรง

(๓) เม่ือพนักงานสวนตําบลละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ และผูบังคับบัญชาไดดําเนินการสืบสวน
แลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร และการละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการนั้นเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง
รายแรง

(๔) เม่ือพนักงานสวนตําบลกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา
หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย การ
รักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยและไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ

(๕) เม่ือพนักงานสวนตําบลมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหา หรือมี
เหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามสําหรับพนักงานสวนตําบล

(๖) เม่ือพนักงานสวนตําบลมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน หรือมีการใชสํานวนการ
สอบสวนพิจารณาดําเนินการในกรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติ
ราชการ บกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการหรือมีกรณีท่ีปรากฏ
ชัดแจงตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
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(๗) เม่ือพนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงใดมีกรณีถูกกลาวหา หรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวามีพฤติการณ
ไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นซึ่งผูบังคับบัญชาไดสืบสวนแลวเห็นวากรณีมีมูล และถาใหผู
นั้นคงอยูในตําแหนงเดิมตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ

(๘) เม่ือพนักงานสวนตําบลไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(๙) เม่ือพนักงานสวนตําบลไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสซึ่งไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือไป

ปฏิบัติงานในตางประเทศ
(๑๐)  เม่ือพนักงานสวนตําบลไดรับทุนรัฐบาลหรือทุนขององคการบริหารสวนตําบลใหไปศึกษาหรือ

ฝกอบรมในประเทศ หรือตางประเทศ
(๑๑) กรณีอ่ืนท่ีมีเหตุผลความจําเปนพิเศษเพ่ือประโยชนแกราชการ โดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ขอ ๒๕๐ ในการเสนอขอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความ

เห็นชอบการสั่งพนักงานสวนตําบลใหประจําองคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราว ใหแสดงรายละเอียดใน
คําเสนอขอ ดังตอไปนี้

(๑) คําชี้แจง เหตุผลความจําเปนและประโยชนแกราชการ และระยะเวลาท่ีจะสั่งพนกังานสวนตําบลให
ประจําองคการบริหารสวนตําบล ท้ังนี้ ตองไมเกินหกเดือนเวน แตการสั่งประจําองคการบริหารสวนตําบลตาม
ขอ ๒๔๙ (๘) (๙) และ(๑๐) ใหสั่งไดไมเกินระยะเวลาท่ีผูนั้นไดรับอนุญาตใหลา

(๒) หนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการท่ีจะมอบหมายแกผูถูกสั่งใหประจําองคการบริหาร
สวนตําบล ยกเวนกรณีตามขอ ๒๔๙ (๘) (๙) และ (๑๐)

ขอ ๒๕๑ การสั่งพนักงานสวนตําบลใหประจําองคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราว ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งไดตามมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
เปนเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันท่ีถูกสั่งใหประจํา เวนแต กรณีสั่งประจําองคการบริหารสวนตําบลตามขอ
๒๔๙ (๘) (๙) และ (๑๐) ใหสั่งไดไมเกินระยะเวลาท่ีผูนั้นไดรับอนุญาตใหลา

เม่ือมีการสั่งพนักงานสวนตําบลผูใดใหประจําองคการบริหารสวนตําบลแลว และถาประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เห็นวายังมีเหตุผลความจําเปนพิเศษท่ีจะตองสั่ง ใหผูนั้นประจําตอไป
อีกเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขอความเห็นชอบขยายเวลาตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) ไดอีกไมเกินหนึ่งป ท้ังนี้ ใหขอขยายเวลากอนวันครบกําหนดเวลาเดิมไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตกรณี
ท่ีมีเหตุผลความจําเปนพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) กอนวันครบกําหนดเวลาเดิมนอยกวาสามสิบวันได

การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองใหนําความตามขอ ๒๕๒ (๑) และ (๒) มาใช
บังคับโดยอนุโลม

ขอ ๒๕๒ ในการเสนอขอให คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความ
เห็นชอบการสั่งพนักงานสวนตําบลใหประจําองคการบริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราวตามขอ ๒๔๙ (๘) (๙)
(๑๐) หรือ (๑๑) หากองคการบริหารสวนตําบลเห็นวา เพ่ือประโยชนตอการบริหารราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล และใหมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานทดแทนในตําแหนงผูท่ีถูกสั่งใหประจําองคการบริหารสวนตําบล ให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามขอ ๒๕๐ (๑) และ (๒) และใหเสนอขอกําหนดตําแหนงประจําองคการ
บริหารสวนตําบลเพ่ิมใหม เพ่ือรองรับพนักงานสวนตําบล ผูถูกสั่งใหประจําดังกลาวเปนการเฉพาะตัว โดยให
กําหนดเปนเงื่อนไขวา หากตําแหนงประจําองคการบริหารสวนตําบลวางลงใหยุบเลิกตําแหนงได

เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแลว
ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งพนักงานสวนตําบลผูนั้นใหประจําองคการบริหารสวน
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ตําบล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) และใหนําความท่ีกําหนดในขอ
๒๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ ๒๕๓ เม่ือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งผูใดใหประจําองคการบริหารสวน
ตําบล โดยมีเหตุผลความจําเปนในกรณีใดแลว เม่ือหมดความจําเปนหรือครบกําหนดเวลาตามขอ ๒๕๑ ให
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.
อบต.จังหวัด) สั่งใหผูนั้นดํารงตําแหนงเดิม หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกับท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น

ขอ ๒๕๔ การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงตั้ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การ
ดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของพนักงานสวนตําบลท่ีถูกสั่งให ประจําองคการบริหารสวนตําบล
เปนการชั่วคราวใหถือเสมือนวาผูถูกสั่งนั้นดํารงตําแหนงเดิม

สวนท่ี ๒
การสั่งพนักงานสวนตําบลไปชวยปฏิบัติราชการ

ขอ ๒๕๕ ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจสั่งใหพนักงานสวนตําบลในสวน
ราชการหนึ่งไปชวยปฏิบัติราชการในอีกสวนราชการหนึ่งในองคการบริหารสวนตําบลเดียวกันเปนการชั่วคราวได
โดยไมขาดจากหนาท่ีในตําแหนงเดิม

การสั่งใหพนักงานสวนตําบลไปชวยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงภารกิจหนาท่ีท่ีตองไป
ปฏิบัติวามีความเหมาะสม สอดคลองกับความรูความสามารถและตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงาน
สวนตําบลผูนั้นดวย

ขอ ๒๕๖ หามสั่งใหพนักงานสวนตําบลไปชวยปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบลอ่ืน สวน
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืน เวนแตกรณีมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง
เพ่ือประโยชนของทางราชการโดยรวม ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจสั่งใหพนักงาน
สวนตําบลไปชวยปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบลอ่ืน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถ่ินอ่ืนได โดยใหพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดความเสียหายกับองคการบริหารสวนตําบลตน
สังกัดเปนหลัก และตองอยูภายใตเงื่อนไขดังนี้

(๑) องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานท่ีจะขอยืมตัวพนักงานสวนตําบลไดทําความตกลงกันโดย
ทําเปนหนังสือ

(๒) พนักงานสวนตําบลผูท่ีจะถูกสั่งใหไปชวยปฏิบัติราชการจะตองสมัครใจท่ีจะไปชวยปฏิบัติราชการใน
หนวยราชการอ่ืนนั้น โดยมีหนังสือยินยอม

(๓) พนักงานสวนตําบลผูนั้นตองเปนผูมีความรูความสามารถในงานตามภารกิจท่ีไปชวยปฏิบัติราชการ
นั้น และตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนตําบลผูนั้นดวย

(๔) การสั่งใหพนักงานสวนตําบลไปชวยปฏิบัติราชการ ใหสั่งไดเปนการชั่วคราวครั้งละไมเกิน ๖ เดือน
และในกรณีเก่ียวเนื่องกันใหสั่งชวยปฏิบัติราชการไดไมเกิน ๒ ครั้ง และเม่ือครบกําหนดแลว ใหสงตัวพนักงาน
สวนตําบลผูนั้นคืนองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดโดยเร็ว
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ขอ ๒๕๗ เพ่ือประโยชนแกกิจการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลอาจขอให
ขาราชการของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไปดํารงตําแหนงหรือมาชวยปฏิบัติราชการในองคการ
บริหารสวนตําบลนั้นไดเปนการชั่วคราว โดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจ
อนุญาตไดตามความจําเปน แตกรณีท่ีเปนขาราชการอ่ืนซึ่งไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ตองไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งของ ผูนั้นเสียกอน

กรณีการขอยืมตัวขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินประเภทอ่ืนมาชวยปฏิบัติราชการในองคการ
บริหารสวนตําบลเปนการชั่วคราว อาจกระทําได โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนสังกัดมีคําสั่งให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินนั้น มาชวยปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบลตามเวลาท่ีกําหนด
ครั้งละไมเกิน ๖ เดือน ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลกับตนสังกัดเดิมจะตองตกลงกันโดยทําเปนหนังสือและตอง
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากพนักงานสวนทองถ่ินผูนั้น

ท้ังนี้ จะตองมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการไมนอยกวา ๑๕ วันตอเดือน จึงจะไดรับเงินคาตอบแทนการ
มาชวยราชการตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด

สวนท่ี ๓
การพัฒนาพนักงานสวนตําบล

ขอ ๒๕๘ ใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ เปนพนักงานสวน
ตําบลกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ
บทบาท และหนาท่ีของพนักงานสวนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
แนวทางปฏบิัติตนเพ่ือเปนพนักงานสวนตําบลท่ีดี

ขอ ๒๕๙ การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามขอ ๒๕๘ ตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตาม
หลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได

หากองคการบริหารสวนตําบลมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการ
พัฒนาของแตละองคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลท่ีจะดําเนินการจะตอง
ใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดเปนหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตร
ตามความจําเปนท่ีองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไป

ขอ ๒๖๐ การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหองคการบริหารสวนตําบล
สามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได เชน การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา และการฝกภาคสนาม

ขอ ๒๖๑ การพัฒนาพนักงานสวนตําบลนี้ อาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) องคการบริหารสวนตําบลตน
สังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับองคการบริหารสวนตําบลตน
สังกัด หรือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได

ขอ ๒๖๒ การดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบลผูไดรับการบรรจุเขารับราชการใหมนี้ ใหกระทํา
ภายในระยะเวลาท่ีพนักงานสวนตําบลผูนั้นยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ

- ขอ ๒๕๗ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..............สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ มีผลต้ังแตวันที่.................................................
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ขอ ๒๖๓ การพัฒนาพนักงานสวนตําบลผูไดรับการบรรจุเขารับราชการใหม ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) การปฐมนิเทศ ใหกระทําในระยะแรกของการบรรจุเขารับราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาใหเปนไปตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)

กําหนด ประกอบดวยการพัฒนาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานสวนตําบลบรรจุใหม และ
การพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานสวนตําบล

(๓) การเลอืกวิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการควบคูกัน
ไป แลวแตความเหมาะสมของแตละองคการบริหารสวนตําบล เชน การงบประมาณ สื่อการฝกอบรม วิทยากร
ระยะเวลา กําลังคนท่ีรับผิดชอบการฝกอบรม และกลุมเปาหมายท่ีจะเขารับการอบรม

(๔) ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา
พนักงานสวนตําบล โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจนทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา และติดตามการนํา
ผลไปใชในการปฏิบัติงาน

ขอ ๒๖๔ ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี
คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอ ๒๖๕ ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผูอยูใต
บังคับบัญชาท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเพ่ิงยายหรือโอนมาดํารงตําแหนง
ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน

ขอ ๒๖๖ การพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชานั้น ผูบังคับบัญชาอาจเปนผูดําเนินการเอง หรือมอบหมายให
ผูท่ีเหมาะสมดําเนินการ โดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม
ซึ่งอาจใชวิธีการฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ โดยพิจารณาดําเนินการหาความจําเปนในการพัฒนาจากการ
วิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลหรือขอเสนอของผูอยูใตบังคับบัญชาเอง

ขอ ๒๖๗ การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาท้ัง ๕ ดาน ไดแก
(๑) ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เชน

ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงานนโยบายตางๆ เปนตน
(๒) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

ของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง
(๓) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เชน ในเรื่อง

การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน
(๔) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี สงเสริมใหสามารปฏิบัติงานรวมกับบุคคล

อ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน

(๕) ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยาง
มีความสุข

ขอ ๒๖๘ ข้ันตอนการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา แบงไดดังนี้
(๑) การเตรียมการและการวางแผน ใหกระทําดังนี้

(ก) การหาความจําเปนในการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาแตละคน หมายถึง การศึกษา
วิเคราะหดูวา ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยาง
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว
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(ข) ประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะ
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรม

(๒) การดําเนินการพัฒนา ใหกระทําดังนี้
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผูบังคับบัญชาได ขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาจากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูล
เหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา ไดแก การ
คัดเลือกกลุมบุคคลท่ีสมควรจะไดรับการพัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทาง
หรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ
การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เปนตน

(ข) วิธีการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพ่ือดําเนินการเองหรือเขารวมสมทบกับหนวย
ราชการอ่ืน หรือวาจางองคกรเอกชนท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ

(๓) การติดตามและประเมินผล ใหผูบังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอยางใกลชิด และใหมีการ
ประเมินผลการพัฒนา เม่ือผานการประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว

ขอ ๒๖๙ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ทัศนคติ ท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการ
พัฒนาพนักงานสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนดเปน
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลมีระยะเวลา ๓ ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบลนั้น

ขอ ๒๗๐ ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ประกอบดวย

(๑) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการ
(๓) ผูอํานวยการกอง และหัวหนาสวนราชการอ่ืน เปนกรรมการ
(๔) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๒๗๑ แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล อยางนอยตองประกอบดวย
(๑) หลักการและเหตุผล
(๒) วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
(๓) หลักสูตรการพัฒนา
(๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
(๕) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
(๖) การติดตามและประเมินผล
ขอ ๒๗๒ หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เปนการหาความจําเปนใน การพัฒนา

พนักงานสวนตําบล การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาพนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ท้ังใน
ฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนงตามท่ีกําหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบล ตลอดท้ังความจําเปนในดานความรูความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถและ
ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม
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ขอ ๒๗๓ เปาหมายในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดใหมีความชัดเจน และครอบคลุม
พนักงานสวนตําบลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลทุกตําแหนง โดย
กําหนดใหพนักงานสวนตําบลตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา ๓ ปของแผนแมบทการ
พัฒนาพนักงานสวนตําบล

ขอ ๒๗๔ หลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนักงานสวนตําบลแตละตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอย
ในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้

(๑) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(๔) หลักสูตรดานการบริหาร
(๕) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
ขอ ๒๗๕ วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต. จังหวัด)

ดําเนินการเอง หรืออาจมอบใหองคการบริหารสวนตําบลหรือผูท่ีเหมาะสมดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) สวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธี
ใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน ความเหมาะสม ดังนี้

(๑) การปฐมนิเทศ
(๒) การฝกอบรม
(๓) การศึกษา หรือดูงาน
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(๕) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม
ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีเขารับการ

พัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร
ขอ ๒๗๖ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลตองจัดสรรงบประมาณ

สําหรับการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามแผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบลอยางชัดเจน แนนอน เพ่ือให
การพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ขอ ๒๗๗ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลตองจัดใหมีระบบการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตําบล เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา

ขอ ๒๗๘ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตามขอ ๒๗๑ แลว
เสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามวรรคหนึ่ ง ให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาถึงความจําเปนในการพัฒนา กลุมเปาหมายท่ีเขา
รับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลจัดสรรสําหรับการพัฒนา เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณามีมติเห็นชอบ
แลวใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศใชบังคับเปนแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตอไป

เม่ือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ๓ ป แลว ใหองคการบริหาร
สวนตําบลดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตาม ขอ ๒๗๑ เปนระยะเวลา ๓ ป ในรอบถัดไป
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลังพนกังานสวนตําบลดวย



๗๓

ขอ ๒๗๙ ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามขอ ๒๗๘ หาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นวาแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลยังไมเหมาะสม ให
องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลดังกลาวตามความเห็นของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นวาแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบลมีความเหมาะสมแลว และไดแจงยืนยันแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด ) ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เสนอเรื่องพรอม
ความเห็นใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง เปนประการใด ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) และองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
(ก.อบต.)

ขอ ๒๘๐ ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบและกํากับดูแลใหองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลท่ีไดประกาศใช
บังคับ ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอ ๒๘๑ การพัฒนาพนักงานสวนตําบลโดยการใหไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ หมายถึง การเพ่ิมพูน
ความรู ดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใชเวลาในการปฏิบัติราชการ
เพ่ือใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ขอ ๒๘๒ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ให
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจอนุมัติ

การใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาถึงอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลท่ีมีอยู โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมให
เสียหายแกราชการและไมตองตั้งอัตรากําลังเพ่ิม

ขอ ๒๘๓ พนักงานสวนตําบลท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนผูท่ีพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว
(๒) ผูไปศึกษาข้ันต่ํากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน ๓๕ ป ผูไปศึกษาข้ันปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน

๔๐ ป ผูไปศึกษาข้ันท่ีสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน ๔๕ ปนับถึงวันเริ่มตนเปดภาคการศึกษา เวนแตจะ
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

(๓) เปนผูท่ีผูบังคับบัญชาตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไปรับรองวาเปนผูท่ีมีความประพฤติดี
และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการ

(๔) เปนผูท่ีไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตกรณีถูกฟอง
คดีอาญาในความผิดท่ีไมอยูในขายตองรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามประกาศกําหนดการเลื่อนข้ันเงินเดือน
สําหรับพนักงานสวนตําบล

(๕) สําหรับผูท่ีเคยไดรับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอ่ืนมาแลวจะตองกลับมาปฏิบัติ
ราชการภายหลังจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา ๑ ป

ขอ ๒๘๔ การใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ใหพิจารณาตามแนวทางดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะตองสอดคลองหรือเปนประโยชนกับมาตรฐานกําหนด

ตําแหนงท่ีดํารงอยูตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด เวนแตพนักงานสวนตําบล
ตองการไปศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นชอบดวย
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(๒) จะตองไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรแลว

ขอ ๒๘๕ พนักงานสวนตําบลท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ จะตองยื่นเอกสารดังตอไปนี้
ประกอบการพิจารณาดวย

(๑) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติม
(๒) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีจะไปศึกษา พรอมหนังสือตอบรับจาก

สถาบันการศึกษานั้น ๆ
(๓) หลักฐานการศึกษาของผูท่ีจะไปศึกษา
(๔) คํารับรองของผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๘๓ (๓)
ขอ ๒๘๖ พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจะตองศึกษาใหสําเร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีสถาบันการศึกษานั้นๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตรการศึกษา
หากศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาไดตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา รวมแลวไมเกิน
๒ ครั้งหรือไมเกิน ๑ ปการศึกษา และเม่ือครบกําหนดเวลาท่ีขยายดังกลาวแลวหากมีเหตุผลความจําเปน อาจ
ขยายเวลาการศึกษาไดอีกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)

ขอ ๒๘๗ พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจะตองรายงานผลการศึกษา
ใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไปทราบทุกภาคการศึกษา หากพนักงานสวนตําบลไม
รายงานผลการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาให
ยุติการศึกษา หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีก็ได

ขอ ๒๘๘ ใหองคการบริหารสวนตําบล ทําสัญญาใหพนักงานสวนตําบลท่ีไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ
กลับมาปฏิบัติราชการ เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา

พนักงานสวนตําบลผูใดไมกลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ตองชดใชเงินเดือน ทุนท่ีไดรับระหวาง
ศึกษาและเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทากับจํานวนเงินเดือน ทุน และเงินท่ีทาง
ราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย

ในกรณีท่ีผูไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ก็ใหลดจํานวน
เงินท่ีจะตองชดใชลงตามสวน

การทําสัญญาใหเปนไปตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ตามระเบียบวาดวยการให
ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม

ขอ ๒๘๙ พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ เม่ือครบกําหนดเวลาท่ี
ไดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแลว จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการโดยเร็ว ท้ังนี้ ตองไมเกิน ๗
วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา หรือวันท่ีครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติ แลวแตกรณี

สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาในข้ันท่ีสูงกวาปริญญาตรี จะตองมอบวิทยานิพนธหรือผลงานวิจัยใหองคการ
บริหารสวนตําบลตนสังกัดดวย

ขอ ๒๙๐ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดมีความจําเปนท่ีจะตองใหพนักงานสวนตําบลท่ีไป
ศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับเขาปฏิบัติราชการกอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไมวาในกรณีใดๆ ใหพนักงาน
สวนตําบลผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการตามคําสั่งทันที

ขอ ๒๙๑ การรับเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับอนุมัติไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศใหเปนไป
ตามกฎหมายท่ีกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม
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ขอ ๒๙๒ พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกอนวันใชบังคับตาม
ประกาศนี้ ใหเปนอันใชไดและใหถือวาพนักงานสวนตําบลผูนั้นไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพ่ิมเติมตามประกาศนี้

ขอ ๒๙๓ การพัฒนาพนักงานสวนตําบลโดยใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงานในตางประเทศท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยกําหนดใหสวนราชการท่ีเปนกรมท่ีกําหนดไวในระเบียบดังกลาว ใหหมายความถึง
องคการบริหารสวนตําบลดวย

ขอ ๒๙๔ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจการอนุมัติใหพนักงานสวนตําบล ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนอํานาจของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมี
อํานาจอนุมัติ

ขอ ๒๙๕ การอนุมัติใหพนักงานสวนตําบลผูใดไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานในตางประเทศกอนวัน
ประกาศนี้ใชบังคับ หากเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบวิธีการท่ีใชอยูในขณะนั้น ก็ใหเปนอันใชได และให
ดําเนินการเรื่องการอยูศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอพนักงานสวนตําบลผูนั้นตามระเบียบวิธีการนั้นตอไป แต
ท้ังนี้ สําหรับกรณีศึกษาและฝกอบรม ตองอยูในจํานวนอัตรารอยละตามท่ีกําหนดในระเบียบวาดวยการให
ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด

สวนท่ี ๔
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ขอ ๒๙๖ (ยกเลิก)
ขอ ๒๙๗ (ยกเลิก)
ขอ ๒๙๘ (ยกเลิก)
ขอ ๒๙๙ (ยกเลิก)
ขอ ๓๐๐ (ยกเลิก)
ขอ ๓๐๑ (ยกเลิก)
ขอ ๓๐๒ (ยกเลิก)
ขอ ๓๐๓ (ยกเลิก)
ขอ ๓๐๔ (ยกเลิก)
ขอ ๓๐๕ (ยกเลิก)
ขอ ๓๐๖ (ยกเลิก)
ขอ ๓๐๗ (ยกเลิก)
ขอ ๓๐๘ (ยกเลิก)
ขอ ๓๐๙ (ยกเลิก)

- ขอ ๒๙๖ – ๓๐๙ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตําบล ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
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สวนท่ี ๕
การลา

ขอ ๓๑๐ ในสวนนี้
"เขารับการตรวจเลือก" หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเปนทหารกองประจําการ
"เขารับการเตรียมพล" หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล เขารับการฝกวิชา

ทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
"องคการระหวางประเทศ" หมายความวา องคการท่ีไดรับการจัดตั้งข้ึนดวยความตกลงระหวางประเทศ

ท้ังในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองคการสหประชาชาติใหหมายความรวมถึงทบวงการชํานัญ
พิเศษและองคการอ่ืนใดในเครือสหประชาชาติดวย

"องคการตางประเทศ" หมายความวา องคการหรือสถาบันตางประเทศตามท่ีผูรักษาการตามประกาศนี้
จะไดประกาศรายชื่อใหทราบ

"การไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ" หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย การไปปฏิบัติงานในองคการตางประเทศ การไปปฏิบัติงานในตางประเทศในลักษณะ
เดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รวมท้ังการไปปฏิบัติงานในหนวยงานขององคการ
ระหวางประเทศ หนวยงานขององคการตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซึ่งตั้งอยู ในประเทศ
ไทย โดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศ องคการ
ตางประเทศ หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศหรือจากประเทศท่ีไปปฏิบัติงาน แตท้ังนี้ไมรวมถึงการเดินทางไป
ราชการตามระเบียบวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุมของทางราชการ การไปรับ
ราชการประจําในตางประเทศ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ตามระเบียบหรือขอบังคับวา
ดวยการใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ

"ลาติดตามคูสมรส" หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายท่ี เปนขาราชการ
พนักงานสวนตําบล พนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไป
ปฏิบัติงานในตางประเทศ หรือทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความตองการของทางราชการ
ตามกฎหมายวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
หรือเต็มเวลาทํางาน ตั้งแต ๑ ปข้ึนไป แตไมรวมถึงกรณีท่ีคูสมรสไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ตางประเทศ

ขอ ๓๑๑ การลาทุกประเภทตามท่ีกําหนดในสวนนี้ ถามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดเก่ียวกับการลาประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลาประเภทนั้นดวย

ขอ ๓๑๒ ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใชอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
สําหรับพนักงานสวนตําบล ใหเปนไปตามตารางท่ีกําหนดไวทายประกาศนี้

ในกรณีท่ีผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการไดและมีเหตุ
จําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํานาจอนุญาตการลาชั้น
เหนือข้ึนไปเพ่ือพิจารณา และเม่ืออนุญาตแลวใหแจงผูมีอํานาจอนุญาตตามประกาศนีท้ราบดวย

ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหแกผูดํารง
ตําแหนงอ่ืนเปนผูพิจารณาอนุญาตแทนก็ไดโดยใหคํานึงถึงระดับตําแหนงและความรับผิดชอบของผูรับมอบ
อํานาจเปนสําคัญ
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การลาของพนักงานสวนตําบลในชวงกอนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาหหรือวันหยุดราชการ
ประจําป เพ่ือใหมีวันหยุดตอเนื่องกัน ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใชดุลพินิจตามความเหมาะสมและ
จําเปนท่ีจะอนุญาตใหลาได โดยมิใหเสียหายแกการปฏิบัติราชการ

ขอ ๓๑๓ พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการณ หนวยงานอ่ืนใดของทางราชการหาก
ประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียม
พล ในระหวางเวลาท่ีไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีไปชวยราชการ แลว
ใหหนวยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาใหหนวยงานตนสังกัดของผูนั้นทราบ อยางนอยปละครั้ง

การลาประเภทอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวในวรรคหนึ่ง ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูมีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตการลาของสวนราชการเจาสังกัดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น

ขอ ๓๑๔ การนับวันลาตามประกาศนี้ใหนับตามปงบประมาณ
การนับวันลาเพ่ือประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวันลาใหนับ

ตอเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการท่ีอยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกัน รวมเปนวันลาดวยเวนแตการนับเพ่ือ
ประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวยท่ีมิใชวันลาปวยตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหพนักงานสวน
ตําบลผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ลากิจ
สวนตัว และวันลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการการ

ลาปวยหรือลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปงบประมาณเดียวกันหรือไมก็ตาม ให
นับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด ใหนําใบลา
เสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต

พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับอนุญาตใหลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ซึ่งมิใชลากิจ
สวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามขอ 324 หรือลาพักผอน ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปน
เกิดข้ึน ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหวางการลาก็ได

การลาของพนักงานสวนตําบลท่ีถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาสิ้นสุดกอนวันมา
ปฏิบัติราชการ เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตเห็นวาการเดินทางตองใชเวลา ใหถือวาสิน้สุดกอนวันเดินทางกลับ

การลาครึ่งวนัในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานัน้ๆ
พนักงานสวนตําบลซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาท่ียังไมไดหยุดราชการใหเสนอขอ

ยกเลิกวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถือวาการลาเปนอันสิ้นสุดกอนวัน
มาปฏิบัติราชการ

ขอ ๓๑๕ เพ่ือควบคุมใหเปนไปตามประกาศนี้ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําบัญชีลงเวลาการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายประกาศนี้ หรือจะใชเครื่อง
บันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได

ในกรณีจําเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนดวิธีลงเวลาการปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุม
การปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลท่ีมีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเปนอยางอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็
ไดแตจะตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการไดดวย

ขอ ๓๑๖ การลาใหใชใบลาตามแบบทายประกาศนี้ เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวนจะใชใบลาท่ีมี
ขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอ่ืนก็ได แตตองสงใบลาตามแบบในวันแรกท่ีมาปฏิบัติ
ราชการ
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องคการบริหารสวนตําบลอาจนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชในการเสนอใบลา อนุญาตใหลาและ
ยกเลิกวันลา สําหรับการลาปวย ลาพักผอน หรือลากิจสวนตัวซึ่งมิใชลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามขอ 324 ก็
ได ท้ังนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะตองเปนระบบท่ีมีความปลอดภัย รัดกุมสามารถตรวจสอบตัวบุคคล และ
เก็บขอมูลเก่ียวกับการลาเปนหลักฐานในราชการได

ขอ ๓๑๗ พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามประกาศนี้ หรือใน
ระหวางวันหยุดราชการใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล

การอนุญาตของนายกองคการบริหารสวนตําบลตามตามวรรคหนึ่ง เม่ืออนุญาตแลวใหรายงานผูวา
ราชการจังหวัดทราบดวย

ขอ ๓๑๘ พนักงานสวนตําบลผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการได อันเนื่องมาจากพฤติการณพิเศษ ซึ่ง
เกิดข้ึนกับบุคคลท่ัวไปในทองท่ีนั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดข้ึนกับพนักงานสวนตําบล ผูนั้นและมิไดเกิดจาก
ความประมาทเลินเลอหรือความผิดของพนักงานสวนตําบลผูนัน้เอง โดยพฤติการณพิเศษดังกลาวรายแรงจนเปน
เหตุขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานท่ีตั้งปกติใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นรีบรายงาน
พฤติการณท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังอุปสรรคขัดขวางท่ีทําใหมาปฏิบัติราชการไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายก
องคการบริหารสวนตําบลทันทีในวันแรกท่ีสามารถมาปฏิบัติราชการได

ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาการท่ีพนักงานสวนตําบลผูนั้นไมสามารถมาปฏิบัติ
ราชการไมเปนเพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหสั่งใหการหยุดราชการของพนักงานสวนตําบลผูนั้นไม
นับเปนวันลาตามจํานวนวันท่ีไมมาปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมาจากพฤติการณพิเศษดังกลาวถาเห็นวาไมเปน
พฤติการณพิเศษ ใหถือวาวันท่ีพนักงานสวนตําบลผูนัน้ไมมาปฏิบัติราชการเปนวันลากิจสวนตัว

ขอ 318/1 การใหไดรับเงินเดือนระหวางการลา ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจาย
เงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน

ขอ ๓๑๙ การลาแบงออกเปน 11 ประเภท คือ
(1) การลาปวย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร
(4) การลากิจสวนตัว
(5) การลาพักผอน
(6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
(7) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(8) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(9) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(10) การลาติดตามคูสมรส
(11) การลาไปฟนฟูสมรถภาพดานอาชีพ
ขอ ๓๒๐ พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาปวยเพ่ือรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา เวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสง
ใบลา ในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได

ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได
แตเม่ือสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
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การลาปวยตั้งแต 30 วันข้ึนไป ตองมีใบรับรองของแพทยซึ่งเปนผูท่ีไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควรผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งใหใช
ใบรับรองแพทยอ่ืนซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได

การลาปวยไมถึง 30 วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกันถาผูมีอํานาจอนุญาต
เห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งใหผูลาไปรับการตรวจจากแพทยของ
ทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได

ขอ ๓๒๑ พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได
แตเม่ือสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว โดยไมตองมีใบรับรองของแพทย

การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีลาคลอด กอน หรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได แตเม่ือรวมวันลาแลวตองไม
เกิน 90 วัน

พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลว แตไมไดคลอดบุตรตาม
กําหนด หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรท่ีหยุดไป ใหผูมีอํานาจอนุญาตอนุญาตใหยกเลิกวันลาคลอด
บุตรได โดยใหถือวาวันท่ีไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ใหถือ
วาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร

ขอ 321/1 พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายท่ีคลอดบุตร
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจกอนหรือในวันท่ีลาภายใน 90 วันนับแตวันท่ี
คลอดบุตร และใหมีสิทธิลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกิน 15 วันทําการ

ผูมีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจใหแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตดวยก็ได
ขอ ๓๒๒ พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถ
รอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรอืจัดสงใบลาพรอมดวยเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ไดแตจะตองชี  แจง
เหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

ในกรณีมีเหตุพิเศษท่ีไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งไดใหเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมท้ัง
เหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ

ขอ ๓๒๓ พนักงานสวนตําบลมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนป ละไมเกิน 45 วันทําการ
ขอ 324 พนักงานสวนตําบลท่ีลาคลอดบุตรตามขอ 321 แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดู

บุตร ใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วันทําการ
ขอ 325 ผูไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามขอ 324 ซึ่งได

หยุดราชการไปยังไมครบกําหนดถามีราชการจําเปนเกิดข้ึนผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมา
ปฏิบัติราชการก็ได

ขอ 326 พนักงานสวนตําบลมีสิทธิลาพักผอนประจําป ในป หนึ่งได 10 วันทําการ เวนแตพนักงาน
สวนตําบล ดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําป ในป ท่ีไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน

(1) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลครั้งแรก
(2) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีก
(3) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแลวตอมาไดรับ

บรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ
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(4) ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการแลวตอมาไดรับการบรรจุเขา
รับราชการอีก

ขอ ๓๒๗ ถาในป ใดพนักงานสวนตําบลผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําป แลวแตไม
ครบ 10 วันทําการ ใหสะสมวันท่ีมิไดลาในป นั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลา
พักผอนในป ปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ

สําหรับผูท่ีไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลา
พักผอนในป ปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ

ขอ ๓๒๘ พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได

ขอ 329 การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดย
มิใหเสียหายแกราชการ

ขอ 330 ผูท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดข้ึน
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได

ขอ 330/1 พนักงานสวนตําบลท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษาหากไดหยุด
ราชการตามวันหยุดภาคการศึกษา เกินกวาวันลาพักผอนตามประกาศนี้ ไมมีสิทธิลาพักผอนตามท่ีกําหนดไวใน
สวนนี้

ขอ ๓๓๑ พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือพนักงานสวนตําบลท่ี
นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวันอุปสมบทหรือกอนวัน
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน

ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหชี  แจงเหตุผลความจําเปน
ประกอบการลา และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตท่ีจะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได

ขอ ๓๓๒ พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให ลาอุปสมบทหรือไดรับ
อนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยตามขอ 331 แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
ภายใน 10 วัน นับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแตวันท่ีลา
สิกขา หรือวันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ท้ังนี้ จะตองนับรวมอยู
ภายในระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตการลา

พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไป
ประกอบพิธีฮัจยและไดหยุดราชการไปแลว หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไป
ประกอบพิธีฮัจยตามท่ีขอลาไว เม่ือไดรับรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและ ขอยกเลิกวันลา ใหผูมี
อํานาจตามขอ 332 พิจารณาหรืออนุญาตใหยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย โดยใหถือวาวันท่ีได
หยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

ขอ ๓๓๓ พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชา
กอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ชั่วโมง สวนพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียม
พลใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียกเปนตนไปและใหไปเขารับการ
ตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต และให
ผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล
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ขอ ๓๓๔ เม่ือพนักงานสวนตําบลท่ีลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล
แลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปน
นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจขยายเวลาใหไดรวมแลวไมเกิน 15 วัน

ขอ 335 พนักงานสวนตาํบลซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศ
หรือตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือ
พิจารณาอนุญาต

การอนุญาตของนายกองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหนึ่ง เม่ืออนุญาตแลวใหรายงานผูวาราชการ
จังหวัดทราบดวย

ขอ ๓๓๖ พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่ง
ใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ

ขอ ๓๓๗ การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมี 2 ประเภท คือ
" ประเภทท่ี 1 " ไดแกการไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกและเปนวาระท่ีตองสงไป

ปฏิบัติงานในองคการนัน้
(2) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันท่ีจะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวางประเทศ
(3) ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพ่ือพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศตามความตองการของ

รัฐบาลไทย
" ประเภทท่ี 2 " ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทท่ี 1
ขอ ๓๓๘ พนักงานสวนตําบลท่ีไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี  
(1) เปนพนักงานสวนตําบลและปฏิบัติราชการประจําตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป

กอนถึงวันท่ีไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูท่ีไปปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติกําหนดเวลาหาป ให
ลดลงเปนสองป

สําหรับผูท่ีเคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทท่ี 2 มาแลวจะตองมีเวลาปฏิบัติราชการ
ในสวนราชการไมนอยกวาสองปนับแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ หลังจากท่ีเดินทางกลับจากราชการไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทท่ี 2 ครัง้สุดทาย

(2) ผูท่ีไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทท่ี 2 ตองมีอายุไมเกินหาสิบป บริบูรณนับถึง
วันท่ีไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน

(3) เปนผูปฏิบัติหนาท่ีราชการมีความรู ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติเรียบรอยและไมอยูใน
ระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย

การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสองและ(2) ใหเสนอเหตุผลความจําเปนตอ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด ) เพ่ือพิจารณาเปนรายๆไป

ขอ ๓๓๙ ใหพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศยื่น
ใบลาตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือพิจารณา
อนุญาต และมีคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นลาไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไปทําการใดๆ อันจะนับเวลา
ระหวางนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ มีกําหนดเวลาไมเกินสี่ป สําหรับการไปปฏิบัติงานประเภท ท่ี 1 หรือมี
กําหนดเวลาไมเกินหนึ่งป สําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทท่ี 2 โดยไมไดรับเงินเดือนเวนแต อัตราเงินเดือนท่ี
ไดรับจากองคการระหวางประเทศตํ่ากวาอัตราเงินเดือนของทางราชการท่ีผูนั้นไดรับอยู ในขณะนั้นใหมีสิทธิ
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ไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเม่ือรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตรา
เงินเดือนของทางราชการท่ีพนักงานสวนตําบลผูนั้นไดรับอยูในขณะนัน้

ขอ ๓๔๐ พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หากประสงค
จะอยูปฏิบัติงานตอ ใหยื่นเรื่องราวพรอมท้ังเหตุผลความจําเปนและประโยชนทางราชการจะไดรับตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือพิจารณาอนุญาต และมี
คําสั่งใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นไปปฏิบัติงานโดยถือวาเปนการไปทําการใดๆ อันจะนับเวลาระหวางนั้นเหมือน
เต็มเวลาราชการ ตามกฎหมายวาดวยกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหพนักงานสวนตําบลไป ทําการนั้นเหมือนเต็ม
เวลาราชการไดอีกแตเม่ือรวมแลวตองไมเกินสี่ป

การอนุญาตใหพนักงานสวนตําบลผูใดไปปฏิบัติงานประเภทท่ี 2 เกินกวาหนึ่งปใหผูบังคับบัญชาสั่งใหผู
นั้นออกจากราชการในชวงเวลาท่ีไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งป ดวย

ขอ ๓๔๑ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดมีคําสั่งใหพนักงานสวนตําบลไปปฏิบัติงานตามขอ 339
หรือใหไปปฏิบัติงานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ 340 แลว ใหองคการบริหารสวนตําบลรายงานและสง
สําเนาคําสั่งดังกลาวใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด) ทราบ

ขอ 342 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําสัญญาผูกมัดพนักงานสวนตําบลท่ีไปปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศประเภทท่ี 2 ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเปนเวลาหนึ่งเทาของระยะเวลาท่ีไป
ปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบลผูใดปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศแลวไมกลับมารับราชการ หรือกลับมา
รับราชการไมครบกําหนดตามสัญญาใหชดใชเงินเบี้ยปรับแกทางราชการ ดังนี้

(1) ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเปนจํานวนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายท่ีไดรับคูณดวยเวลาท่ีไป
ปฏิบัติงานท่ีคิดเปนเดือน เศษของเดือน ถาเกินสิบหาวันใหคิดเปนหนึ่งเดือน

(2) กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเบี้ยปรับตาม (1) ลดลงตามสวน
การทําสัญญาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบและวิธีการทายประกาศนี้ เม่ือจัดทําแลวใหสงให

สํานักงานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด ) จํานวน 1 ชุด
ขอ ๓๔๓ พนักงานสวนตําบลท่ีไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศท่ีมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป เม่ือ

ปฏิบัติงานแลวเสร็จใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาท่ีภายใน 15 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาและใหรายงานผล
เก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีกลับมาปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ

การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหใชแบบรายงานตามท่ีกําหนดไวทายประกาศนี้
ขอ ๓๔๔ พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาติดตามคูสมรส ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือพิจารณาอนุญาตใหลาไดไมเกิน 2 ป และในกรณีจําเปน
อาจอนุญาตใหลาตอไดอีก 2 ป แตเม่ือรวมแลวตองไมเกิน 4 ป ถาเกิน 4 ป ใหลาออกจากราชการ

ขอ 345 การพิจารณาอนุญาตใหพนักงานสวนตําบลลาติดตามคูสมรส ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให
ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ แตเม่ือรวมแลวจะตองไมเกินระยะเวลาตามท่ีกําหนด
ในขอ 344 และจะตองเปนกรณีท่ีคูสมรสอยูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือปฏิบัติงาน ในตางประเทศเปนระยะเวลา
ติดตอกัน ไมวาจะอยูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม

ขอ 346 พนักงานสวนตําบลท่ีไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 344 ในระหวางเวลา
ท่ีคูสมรสอยูปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกันคราวหนึ่งแลว ไมมีสิทธิขอลาติดตามคู
สมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทยแลวตอมาไดรับ
คําสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสตามขอ
344 ไดใหม”
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ขอ 346/1 พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ี
หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการหากพนักงานสวน
ตําบลบาลผู นั้นประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพแลวแตกรณี มีสิทธิลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพครั้ง
หนึ่งไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีประสงคจะลาแตไมเกิน 12 เดือน

พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บจนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุ
อ่ืนนอกจากท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง และนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวา ยังสามารถรับ
ราชการตอไปได หากพนักงานสวนตําบลผูนั้นประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟนฟู
สมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาใหลาไปฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพดังกลาวครั้งหนึ่งไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีประสงคจะลาแตไมเกิน 12
เดือน

หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองเปนหลักสูตรท่ีสวนราชการ หนวยงานอ่ืนของรัฐ องคกรการ
กุศลอันเปนสาธารณะหรือสถาบันท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของทางราชการ เปนผูจัดหรือรวมจัด

ขอ 346/2 พนักงานสวนตําบลซึ่งประสงคจะลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพตามขอ 380/1 ให
เสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลพรอมแสดงหลักฐาน
เก่ียวกับหลักสูตรท่ีประสงคจะลา และเอกสารท่ีเก่ียวของ (ถามี) เพ่ือพิจารณาอนุญาต และเม่ือไดรับอนุญาตแลว
จึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพได

ขอ ๓๔๗ กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเวนการปฏิบัติตามท่ีกําหนดในสวนนี้ใหนําเสนอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือพิจารณาเปนรายๆ ไป

- ขอ ๓๑๑ – ๓๔๖ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
(แกไขเพ่ิมเติมวาดวยการลาของพนักงานสวนตําบล) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
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สวนท่ี ๖
เบ็ดเตล็ด

ขอ ๓๔๘ วัน เวลาทํางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจําปของพนักงานสวนตําบล ใหองคการ
บริหารสวนตําบลประกาศกําหนดโดยใหเปนไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม

ขอ ๓๔๙ เครื่องแบบและระเบียบการแตงเครื่องแบบของพนักงานสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบวาดวยการนั้น

ขอ ๓๕๐ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม
สําหรับพนักงานสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของพนักงานสวนตําบล โดยให
ติดประกาศไวอยางเปดเผยในสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบล

ขอ ๓๕๑ ในการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามขอ ๓๕๐ ใหองคการบริหารสวนตําบล
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมข้ึน ประกอบดวยผูแทนทุกฝายขององคการบริหาร
สวนตําบล

ขอ ๓๕๒ ใหองคการบริหารสวนตําบลรายงานเก่ียวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อน
ระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะ หนาท่ี ความรับผิดชอบของ
ตําแหนงและสวนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใชตําแหนง การทะเบียนประวัติของพนักงานสวนตําบล และการ
ปฏิบัติการอ่ืน ไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)

ขอ ๓๕๓ เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดมีคําสั่ง หรือประกาศเก่ียวกับพนักงานสวนตําบลหรือตามท่ี
กําหนดในประกาศนี้ มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล และตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ดังตอไปนี้

(๑) การสั่งบรรจุและแตงตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
พนักงานสวนตําบล

(๒) การสัง่แตงตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งยาย โอน รับโอน เลื่อนระดับ
(๓) การสั่งใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ การไดรับประโยชน

ตอบแทนอ่ืน และการเลื่อนข้ันเงินเดือน
(๔) การสั่งประจําองคการบริหารสวนตําบล การสั่งผูประจําองคการบริหารสวนตําบลใหดํารงตําแหนง

เดิมหรือตําแหนงอ่ืน และการสั่งใหชวยปฏิบัติราชการ
(๕) การสั่งใหออกจากราชการ
(๖) การประกาศการพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน
(๗) การประกาศกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ การกําหนดอํานาจหนาท่ี การแบงสวนราชการ

ภายใน การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล
(๘) การประกาศกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหนง แผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล
ใหองคการบริหารสวนตําบลท่ีออกคําสั่งหรือประกาศดังกลาว รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) โดยสงสําเนาคําสั่ง หรือประกาศนั้นอยางละ ๓ ฉบับ ไปใหภายในหาวันทําการนับแต
วันท่ีออกคําสั่งหรือประกาศ และสําหรับกรณีการบรรจุและแตงตั้งตาม (๑) ใหสงทะเบียนประวัติพนักงานสวน
ตําบล ตามขอ ๓๕๕ ของผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งท่ีไดกรอกรายการและตรวจสอบถูกตองแลวไปพรอมกัน
ดวย
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ขอ ๓๕๔ เม่ือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือองคการบริหารสวนตําบล
กําหนดใหมีการประกาศเก่ียวกับการคัดเลือก ตามท่ีกําหนดในประกาศนี้ ดังตอไปนี้

(๑) การสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ
(๒) การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน
(๓) การสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน
(๔) การคัดเลือก เพ่ือแตงตัง้พนักงานสวนตําบลตําแหนงบริหาร ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน
ใหเลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รายงานไปยังคณะกรรมการกลาง

พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) โดยสงสําเนาประกาศเก่ียวกับการคัดเลือกนั้น อยางละ ๓ ฉบับ ไปใหภายในหาวัน
ทําการนับแตวันท่ีประกาศ

ขอ ๓๕๕ ใหองคการบริหารสวนตําบล จัดใหมีทะเบียนประวัติของพนักงานสวนตําบลทุกคน โดย
จัดเก็บไวท่ีองคการบริหารสวนตําบล ๑ ฉบับ และสงใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) และ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) เก็บไวแหงละ ๑ ฉบับ

การจัดทําทะเบียนประวัติของพนักงานสวนตําบล ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับทะเบียนประวัติ
วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทําแฟมประวัติพนักงานสวนตําบล ใหนํากฎหมายหรือ
ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ ๓๕๖ พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับอนุญาตใหไปศึกษาฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ หรือตางประเทศ ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หรือลาติดตามคูสมรส
ตามระเบียบวาดวยการลาของพนักงานสวนตําบล ไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน สมรส หยา เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อ
สกุล หรือตาย ใหองคการบริหารสวนตําบลท่ีอนุญาตหรือไดรับแจงรายงานไปยังคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในหาวันทําการนับแตวันอนุญาตหรือวันไดรับแจง แลวแตกรณี
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หมวด ๑๓
การบริหารงานบุคคลของลูกจาง

ขอ ๓๕๗ ในหมวดนี้
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการท่ีองคการบริหารสวนตําบลประกาศจัดตั้งข้ึน ตามมาตรฐาน

ท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และลูกจางลักษณะผูชํานาญงานขององคการ

บริหารสวนตําบล โดยไมรวมถึงลูกจางของกิจการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล
“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงท่ีจางไว ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะ

ประจําโดยไมมีกําหนดเวลาการจางตามอัตราและจํานวนท่ีกําหนดไวและรับเงินคาจางจากงบประมาณหมวด
คาจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลดวย

“ลูกจางชั่วคราว” หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงท่ีจางไว ปฏิบัติงานท่ีมี
ลักษณะชั่วคราวและหรือมีกําหนดเวลาจาง แตท้ังนี้ระยะเวลาการจางตองไมเกินปงบประมาณ และรับเงิน
คาจางจากงบประมาณหมวดคาจางชั่วคราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด

“ลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน” หมายความวา ลูกจางซึ่งมีความรูความชํานาญในงานเฉพาะอยาง ท่ี
จะตองปฏิบัติเปนอยางดี ท้ังเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไมนอยกวา ๕ ป โดยมีใบรับรองความรูความชํานาญ
และความสามารถในการทํางานจากสถานท่ีทํางานเดิมท่ีผูนั้นเคยปฏิบัติงานมาแลว

“เวลาทํางานปกติ” หมายความวา เวลาทํางานของทางราชการ หรือเวลาอ่ืนใดท่ีประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําหนดตามลักษณะงานใหเปนเวลาทํางานปกติ

“วันหยุดประจําสัปดาห” หมายความวา วันอาทิตย หรือวันอ่ืนใดท่ีประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนดข้ึนเพ่ือความเหมาะสมตามลักษณะงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยอาจกําหนด
วันหยุดประจําสัปดาห เปนสองวันก็ได

“วันหยุดพิเศษ” หมายความวา วันหยุดท่ีทางราชการประกาศเปนวันหยุดราชการ นอกจากวันหยุด
ประจําสัปดาห

“คาจางอัตราปกต”ิ หมายความวา คาจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ
การสูรบตามอัตราท่ีกําหนดจายใหลูกจางสําหรับการปฏิบัติงานปกติ

“คาจางรายเดือน” หมายความวา คาจางท่ีกําหนดอัตราจายเปนรายเดือน รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ
การสูรบ

“คาจางรายวัน” หมายความวา คาจางท่ีกําหนดอัตราจายเปนรายวันในวันทํางานปกติ รวมถึงเงินเพ่ิม
พิเศษสําหรับการสูรบ

“คาจางรายชั่วโมง” หมายความวา คาจางท่ีกําหนดอัตราจายเปนรายชั่วโมงในวันทํางานปกติ รวมถึง
เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ

“คาจางนอกเวลา” หมายความวา คาจางท่ีกําหนดจายใหแกลูกจางรายวันและรายชั่วโมง เนื่องจากตอง
ปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ

“คาจางในวันหยุด” หมายความวา คาจางท่ีกําหนดจายใหแกลูกจางรายวันและรายชั่วโมง กรณีสั่งให
ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษ

“คาอาหารทําการนอกเวลา” หมายความวา  คาอาหารท่ีกําหนดจายใหแกลูกจางรายเดือน เนื่องในการ
ปฏิบัติราชการนอกเวลาทําการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาห หรือวันหยุดพิเศษ
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“เงินชวยพิเศษ” หมายความวา เงินชวยเหลือคาทําศพของลูกจางท่ีจายในกรณีลูกจางถึงแกความตาย
ในระหวางรับราชการ

“ทองถ่ินอ่ืน” หมายความวา ทองถ่ินท่ีลูกจางตองเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตองคการบริหารสวน
ตําบลท่ีตนสังกัด

“ฝกอบรม” หมายความวา การเพ่ิมพูนความรูความชํานาญ หรือประสบการณ ดวยการเรียน การวิจัย
การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบัติงานโดยไมมีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. วา
ดวยการนั้น และหมายความรวมตลอดถึงการฝกฝนภาษา และการรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือการดูงาน
ท่ีเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม หรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย

“ดูงาน” หมายความวา การเพ่ิมพูนความรูหรือประสบการณดวยการสังเกตการณ
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ

สวนท่ี ๑
คุณสมบัติของลูกจาง

ขอ ๓๕๘ ผูท่ีจะเขารับราชการเปนลูกจาง อยางนอยจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
เบื้องตน ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบป
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๕) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดสําหรับพนักงานสวน
ตําบล ดังนี้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตามมาตรฐานท่ัวไป
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน

(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม
(๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
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(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ
และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน

(๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
หรือตามกฎหมายอ่ืน

(๑๔) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
ขอ ๓๕๙ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มีอํานาจพิจารณายกเวนการจาง

ลักษณะงานสําหรับลูกจางผูขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๕๘ (๑๐) เปนรายบุคคลได
เพ่ือประโยชนทางราชการ ผูท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๓๕๘ (๗) (๙) (๑๐) หรือ

(๑๔) คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได หรือผูท่ีขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๓๕๘ (๑๑) หรือ (๑๒) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือราชการไปเกินสองป
แลว หรือผูท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๓๕๘ (๑๓) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือราชการไปเกิน
สามปแลว และมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาท่ี คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได สําหรับการขอยกเวนและการ
พิจารณายกเวนในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือ มีลักษณะตองหามใหนําข้ันตอนและวิธีการท่ีกําหนดสําหรับ
พนักงานสวนตําบลมาใชบังคับโดยอนุโลม

สวนท่ี ๒
การกําหนดตําแหนง การจาง อัตราคาจาง และการแตงตั้ง

ขอ ๓๖๐ การกําหนดมาตรฐานตําแหนงของลูกจาง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของลูกจาง
ใหเปนไปตามประกาศกําหนดมาตรฐานตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด

ขอ ๓๖๑ ตําแหนงลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลท่ีมีอยูในปจจุบันซึ่งกําหนดตําแหนง
นอกเหนือจากตําแหนงท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนดตามขอ ๓๖๐ หากตําแหนง
วางลงใหยุบเลิก หรือปรับแกไขใหสอดคลองตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ตามขอ ๓๖๐

ขอ ๓๖๒ ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาท่ีเหมือนกับพนักงานสวนตําบลหรือขาราชการพล
เรือนในสายผูปฏิบัติงานใหกําหนดตําแหนง ดังนี้

(๑) กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเหมือนตําแหนงพนักงานสวนตําบลหรือขาราชการพลเรือน
ตําแหนงนั้น และกําหนดคุณวุฒิท่ีไมสูงเกินความจําเปนตอหนาท่ีความรับผิดชอบ

(๒) กําหนดชื่อตําแหนงตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และไมใหซ้ําหรือเหมือนกับชื่อตําแหนงพนักงานสวน
ตําบล

- ขอ ๓๕๘ (๒) แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
(แกไขเพ่ิมเติม) ลงวันที่..........ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
- ขอ ๓๕๙ แกไขตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล (แกไข
เพ่ิมเติม) ลงวันที่..........ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ มีผลต้ังแตวันที่.........................................
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ขอ ๓๖๓ ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาท่ีเหมือนกับลูกจางตามระเบียบกระทรวงการคลังให
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและชื่อตําแหนงเหมือนตําแหนงลูกจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ตําแหนงนั้น

ขอ ๓๖๔ การจางลูกจางชั่วคราวใหกําหนดระยะเวลาการจางใหสอดคลองกับระยะเวลาท่ีจําเปนตอง
มีผูปฏิบัติงานและใหมีภารกิจปริมาณงานท่ีตองปฏิบัติตอเนื่อง แต ท้ังนี้ระยะเวลาการจางตองไมเกิน
ปงบประมาณ

ขอ ๓๖๕ การกําหนดจํานวนตําแหนงลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ยกเวนลูกจางท่ีรับคาจาง
จากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดวาจะมีตําแหนงใด ใน
หนวยงานหรือสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหองคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนอัตรากําลังของลูกจาง
เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)

ขอ ๓๖๖ กําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) มีอํานาจกําหนดตําแหนง
ลูกจางองคการบริหารสวนตําบลในสวนราชการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล โดยใหคํานึงถึงภารกิจ
อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอด
ท้ังภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนตําบลท่ีตองจายในดานบุคคล

ขอ ๓๖๗ การกําหนดตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบลในสวนราชการตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปนแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปน
กรอบในการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนตําบลแลวเสนอใหคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหจัดทําและกําหนดรวมไวในแผน
อัตรากําลังพนักงานสวนตําบล

ขอ ๓๖๘ ในการจัดทําแผนอัตรากําลังลูกจางองคการบริหารสวนตําบล การกําหนดตําแหนงลูกจาง
การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงลูกจาง ใหนําขอกําหนดในประกาศกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบล และ
ประกาศกําหนดการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนตําบลมาใชโดยอนุโลม

ขอ ๓๖๙ เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณของทองถ่ินและไมใหมีภาระผูกพันดานสวัสดิการของ
ลูกจางมากเกินไป ใหพิจารณาปรับใชอัตรากําลังลูกจางประจําท่ีมีอยูเดิมกอน หากมีความจําเปนตองจางลูกจาง
ใหพิจารณาจางลูกจางชั่วคราวกอน หรือพิจารณาจางเหมาบรกิาร และควรจางลูกจางประจําใหนอยท่ีสุด โดยให
คํานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจายเก่ียวกับเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอ่ืน และคาจางของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง ไมใหสูงกวารอยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจายประจําป ตามมาตรา ๓๕ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒

ขอ ๓๗๐ ตําแหนงลูกจางท่ีรับคาจางจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตําแหนงใด ในหนวยงานหรือ
สวนราชการใดขององคการบริหารสวนตําบล และมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามความตกลงกับสํานักงบประมาณ

ขอ ๓๗๑ การจางลูกจาง ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือก โดยใหแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกไมนอยกวา ๓ คน เพ่ือดําเนินการคัดเลือก

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธีตามความเหมาะสม

ขอ ๓๗๒ อัตราคาจางลูกจางประจําใหเปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลทายประกาศนี้

ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจสั่งจางลูกจาง ในอัตราคาจางข้ันต่ําสุด
ของตําแหนง
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ขอ ๓๗๓ การใหลูกจางประจําไดรับคาจางใหเปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําและข้ันสูงของ
ลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบลทายประกาศนี้

ขอ ๓๗๔ การเพ่ิมคาจางลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล

ขอ ๓๗๕ การใหลูกจางประจําไดรับคาจางเพ่ือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางกลุมเงินเดือน ให
เปนไปตามบัญชีเปรียบเทียบข้ันคาจางแตละกลุมเงินเดือน กรณีลูกจางประจําไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ตางกลุมเงินเดือนทายประกาศนี้

ขอ ๓๗๖ อัตราคาจางลูกจางชั่วคราว
(๑) ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาท่ีเหมือนกับตําแหนงลูกจางประจําใหไดรับอัตราคาจางใน

อัตราคาจางข้ันต่ําของลูกจางประจํานั้น
(๒) ลูกจางชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาท่ีเหมือนกับตําแหนงพนักงานสวนตําบลหรือขาราชการพล

เรือนใหไดรับอัตราคาจางในอัตราเงินเดือนข้ันต่ําของตําแหนงพนักงานสวนตําบล หรือขาราชการพลเรือน
ตําแหนงนั้น

(๓) ลูกจางลักษณะผูชํานาญงานใหไดรับอัตราคาจางตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําและข้ันสูง
ลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล ตามลําดับและอัตราท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.
จังหวัด) เห็นสมควร

ขอ ๓๗๗ การจางลูกจางท่ีมีเงื่อนไขใหจางจากผูมีคุณวุฒิ ใหจางในอัตราคาจางตามวุฒิและเงื่อนไขท่ี
กําหนดไว ในกรณีจางผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหถืออัตราคาจางตามอัตราเงินเดือนท่ีคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด

ขอ ๓๗๘ การจางลูกจาง ใหดําเนินการจางจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับท่ี ของผูไดรับการ
คัดเลือก ตามขอ ๓๗๑

ขอ ๓๗๙ การจางลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน ใหคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.)
กําหนดอัตราคาจางตามท่ีเห็นสมควรตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางตามขอ ๓๗๖ (๓)

ขอ ๓๘๐ การจางและแตงตั้งลูกจางใหดํารงตําแหนงใด ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลเปนผูแตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)

ขอ ๓๘๑ การโอนลูกจางประจําระหวางองคการบริหารสวนตําบล หรือกับหนวยราชการอ่ืนอาจ
กระทําได ในกรณีเจาตัวสมัครใจและผูมีอํานาจจางท้ังสองฝายตกลงยินยอม ท้ังนี้ในการแตงตั้งหรือใหพนจาก
ตําแหนงแลวแตกรณี ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) โดย
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงและไดรับคาจางในอัตราท่ีไมสูงกวาเดิม และใหนับเวลาการทํางานตอเนื่องกัน

ขอ ๓๘๒ ลูกจางประจําผูใดออกจากราชการไปแลว ประสงคจะกลับเขารับราชการ หากองคการ
บริหารสวนตําบลตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สั่ง
จางและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง และรับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวสําหรับพนักงานสวนตําบล
โดยอนุโลม

ขอ ๓๘๓ ลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และพนจาก
ราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย ถาประสงคจะเขารับราชการเปนลูกจางประจําในองคการบริหารสวนตําบล
เดิมภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันพนจากราชการทหาร ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลสั่งจางและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับคาจาง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวสําหรับ
พนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม
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ขอ ๓๘๔ การแตงตั้งลูกจางประจําผูดํารงตําแหนงใดไปดํารงตําแหนงใหม ผูนั้นตองมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงใหมท่ีกําหนดในขอ ๓๖๐

สวนท่ี ๓
วินัยและการรักษาวินัย

ขอ ๓๘๕ ลูกจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ถือวาผูนั้นกระทํา
ผิดวินัย จักตองไดรับโทษตามท่ีกําหนดไว

ขอ ๓๘๖ วินัยของลูกจาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและ
การดําเนินการทางวินัยของพนักงานสวนตําบล ซึ่งนํามาใชบังคับโดยอนุโลม

สวนท่ี ๔
การออกจากราชการ

ขอ ๓๘๗ ลูกจางออกจากราชการ เม่ือ
(๑) ตาย
(๒) พนจากราชการตามระเบียบวาดวยบําเหน็จลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(๔) ถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๓๙๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๕) ครบกําหนดการจาง
(๖) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
(๗) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๕๘
วันออกจากราชการตาม (๖) ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการใหออกจากราชการและ

หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการใหออกจากราชการของพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม
ขอ ๓๘๘ การลาออกของลูกจาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการใหออกจากราชการ

ของพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม
ขอ ๓๘๙ ลูกจางผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารใหประธาน

กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
วันออกจากราชการตามขอนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวสําหรับพนักงานสวน

ตําบล โดยอนุโลม
ขอ ๓๙๐ ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจสั่งใหลูกจางออกจากราชการ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) เม่ือปรากฏวา
(๑) ลูกจางผูใดขาดคุณสมบัตติามขอ ๓๕๘
(๒) ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติราชการในหนาท่ีของตนไดโดยสมํ่าเสมอหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ี

ราชการของตนไดอันเปนผลเนื่องมาจากตองตกอยูในภยันตรายใดๆ และเวลาไดลวงพนไปเกินหกสิบวัน ยังไมมี
ผูใดพบเห็น

(๓) ลูกจางผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุใดในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีของตน หรือประพฤติหนาท่ีของ
ตน หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีหรือบกพรองในหนาท่ีดวยเหตุอันใด และประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นวา ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ให
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ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนโดยไมชักชา สําหรับ
หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัยของพนักงานสวนตําบลโดยอนุโลม

(๔) ลูกจางผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดมีการสอบสวนตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยของพนักงานสวนตําบล แลว การสอบสวน
ไมไดความวากระทําผิดท่ีจะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก แตมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ซึ่ง
จะใหปฏิบัติราชการตอไปอาจจะเปนการเสียหายแกราชการ

(๕) ลูกจางผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตองลงโทษปลดออกหรือไลออก

(๖) ลูกจางผูใดขาดราชการบอยครั้ง ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก
(๗) ยุบเลิกตําแหนง
วันออกจากราชการตามขอนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการใหออกจากราชการของ

พนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม
การใหออกจากราชการตามขอนี้ไมถือเปนโทษทางวินัย

สวนท่ี ๕
การอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกข

ขอ ๓๙๑ ลูกจางผูใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ ๓๙๐ ตามประกาศนี้ดวยเหตุ
ใดๆ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งหรือมีสิทธิรองทุกข ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับสิทธิการอุทธรณ การ
พิจารณาอุทธรณ และการรองทุกขของพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลม

สวนท่ี ๖
การลา

ขอ ๓๙๒ การลาปวยของลูกจางกําหนดไวดังนี้
(๑) การลาปวยกรณีปกติ

(ก) ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไดไมเกินหกสิบ
วัน แตถาประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควรจะใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติ
ระหวางลาตอไปอีกก็ได แตไมเกินหกสิบวัน

(ข) ลูกจางชั่วคราวท่ีมีระยะเวลาการจางหนึ่งป มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติ
ระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสิบหาวันทําการ ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจางตั้งแตเกาเดือนข้ึนไปแต
ไมถึงหนึ่งปมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจางไมเกินแปดวันทําการ ใน
กรณีมีระยะเวลาการจางตั้งแตหกเดือนข้ึนไปแตไมถึงเกาเดือน มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวาง
ลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินหกวันทําการ ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจางต่ํากวาหกเดือนมีสิทธิลาปวยโดย
ไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสี่วันทําการ

(๒) การลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ี
(ก) ลูกจางประจําปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือเนื่องจากการปฏิบัติราชการใน

หนาท่ี หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาท่ี ถาลาปวยครบตาม (๑) (ก) แลวยังไมหาย และแพทยของ
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ทางราชการลงความเห็นวามีทางท่ีจะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานไดก็ใหลาปวยเพ่ือรักษาพยาบาล
เทาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควรอนุญาตใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติ ท้ังนี้ ถาเปน
ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห แตถาแพทยลงความเห็นวาไม
มีทางท่ีจะรักษาพยาบาลใหหายได ก็ใหพิจารณาสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จตอไป

(ข) ถาอันตรายหรือการเจ็บปวย  หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากกรณีดังกลาวใน (ก) ทํา
ใหลูกจางประจําผูใดตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ อันเปนเหตุจะตองสั่งใหออกจากราชการตามมาตรฐานท่ัวไป
นี้ หากผูบังคับบัญชาเจาสังกัดของลูกจางประจําผูนั้นพิจารณา เห็นวาลูกจางประจําผูนั้นยังอาจปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ใดท่ีเหมาะสมได และเม่ือลูกจางประจําผูนั้นสมัครใจจะปฏิบัติหนาท่ีตอไป ใหยายลูกจางประจําผูนั้นไปปฏิบัติ
หนาท่ีในตําแหนงอ่ืนท่ีเหมาะสมโดยไมตองสั่งใหออกจากราชการก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

(ค) ลูกจางชั่วคราวปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ี หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี
หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาท่ี ถาลาปวยครบตาม (๑) (ข) แลวยังไมหายและแพทยของทาง
ราชการลงความเห็นวามีทางท่ีจะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานได ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจอนุญาตใหลาปวยเพ่ือรักษาพยาบาล โดยไดรับคาจางอัตราปกติไดตามท่ี
เห็นสมควร แตตองไมเกินหกสิบวัน ท้ังนี้ ถาเปนลูกจางชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดประจําสัปดาห และถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางท่ีจะรักษาใหหายได ใหพิจารณาสั่งใหออกจาก
ราชการ

ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติงานได ใหยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชากอนหรือในวันท่ีลาเวนแตกรณี
จําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได

การลาปวยเกินสามวัน ตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งสงพรอมกับใบลาดวย เวนแตผูมี
อํานาจอนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเปนอยางอ่ืน

ขอ ๓๙๓ ในปหนึ่งลูกจางประจํามีสิทธิลากิจสวนตัว รวมท้ังลาไปตางประเทศ โดยไดรับคาจางอัตรา
ปกติระหวางลาไมเกินสี่สิบหาวันทําการ แตในปแรกท่ีไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําให ไดรับคาจางระหวาง
ลาไมเกินสิบหาวัน ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห

ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและเม่ือไดรับ
อนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถขอรับอนุญาตไดทันจะเสนอใบลา พรอมระบุเหตุ
จําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

ขอ ๓๙๔ การลาพักผอนประจําปของลูกจางประจํา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดสําหรับพนักงานสวน
ตําบล โดยอนุโลม

ขอ ๓๙๕ ลูกจางประจํามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจางนับรวมวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุด
พิเศษในระหวางลาไมเกินเกาสิบวัน ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจํา
สัปดาห

ลูกจางประจําท่ีลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงคจะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมอีก ใหมีสิทธิลากิจ
สวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีกไมเกินสามสิบวันทําการ
และใหนับรวมในวันลากิจสวนตัวสี่สิบหาวันทําการดวย

ลูกจางชั่วคราวรายเดือนท่ีจางไวปฏิบัติงานตอเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปหนึ่งไมเกินเกา
สิบวัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลาจากสวนราชการไมเกินสี่สิบหาวัน เวนแต กรณีท่ีเริ่มเขาปฏิบัติงานในป
แรกไมครบเจ็ดเดือน ไมอยูในขายไดรับสิทธิดังกลาว



๙๔

ขอ ๓๙๖ ลูกจางประจําท่ียังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยไปประกอบพิธีฮัจย ณ
เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยแลวแตกรณี มีสิทธิลา
โดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันในปแรกท่ีเริ่มเขาปฏิบัติงานเปนลูกจางประจําจะ
ไมไดรับคาจางระหวางลา ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมง ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห

ผูประสงคจะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นกอน
วันอุปสมบท หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวาหกสิบวัน เวนแตมีเหตุผลอันสมควรจะเสนอใบลาตอ
ผูบังคับบัญชานอยกวาหกสิบวันก็ได

อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ขอ ๓๙๗ การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับการฝกวิชาการ

ทหาร เขารับการทดลองความพรั่งพรอม ใหถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ

ทหารโดยไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางนั้น การลาดังกลาวจะตองใหผูลาแสดงจํานวนวันท่ีตองเดินทางไป
กลับ และวันท่ีตองอยู เ พ่ือตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหารเทาท่ีจําเปน เพ่ือประกอบการพิจารณา
ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห

(๒) ลูกจางประจํามีสิทธิลาเขารับการระดมพล หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลอง
ความพรั่งพรอม โดยใหไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางการระดมพลหรือเขารับการฝกวิชาการทหาร หรือเขา
รับการทดลองความพรั่งพรอมนั้น แตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลว ไมมารายงานตัวเพ่ือเขาปฏิบัติงาน
ภายในเจ็ดวัน ใหงดจายคาจางหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงานเวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน ประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะใหจายคาจางระหวางนั้นตอไปอีกก็ไดแตตองไมเกินเจ็ดวัน
ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห

(๓) ในกรณีลูกจางชั่วคราว ลาเขารับการฝกวิชาการทหาร ใหไดรับคาจางอัตราปกติไมเกินหกสิบวัน
สวนการลาเพ่ือเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมแลวแตกรณีใหไดรับคาจางอัตราปกติ
ไมเกินสามสิบวัน ลูกจางชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห

ในกรณีการลาตาม (๒) และ (๓) หากลูกจางไดรับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทางกระทรวงกลาโหมแลว
ไมมีสิทธิไดรับคาจางขององคการบริหารสวนตําบล

อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ขอ ๓๙๘ การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของลูกจาง ใหนับเปนการลาครึ่งวัน ตามประเภทการ

ลานั้นๆ
ขอ ๓๙๙ การลาและการจายคาจางระหวางลานอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจ

ของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
อํานาจการอนุญาตในการลาตามขอ ๓๙๒ ขอ ๓๙๓ ขอ ๓๙๔ และขอ ๓๙๕ ใหเปนไปตามท่ีกําหนด

ทายประกาศนี้

สวนท่ี ๗
การจายคาจางและทะเบียนลูกจาง

ขอ ๔๐๐ หามสั่งลูกจางไปปฏิบัติราชการในทองถ่ินอ่ืน เวนแตในกรณีจําเปนแทจริงท่ีตองใชความรู
ความชํานาญพิเศษ หรือความไววางใจในลูกจางนั้น และไมอาจหาจางไดในทองถ่ินนัน้



๙๕

ขอ ๔๐๑ การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาห
หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะตองจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุด หรือคาอาหารทําการนอกเวลาให
กระทําไดในกรณีท่ีจําเปนหรือรีบดวน โดยมีคําสั่งของผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเปนหลักฐาน

ขอ ๔๐๒ การจายคาจางในวันทํางานปกติ คาอาหารทําการนอกเวลา คาจางลูกจางรายวัน และราย
ชั่วโมง คาจางนอกเวลา และกําหนดเวลาทํางานใหเปนไปดังตอไปนี้

(๑) ลูกจางรายเดือน
(ก) กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติใหจายในวันสิ้นเดือน ถาวันสิ้น

เดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ใหจายไดในวันเปดทําการกอนวันสิ้นเดือน ในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีจะกําหนดวัน
จายคาจางเปนวันอ่ืนของเดือนถัดไป จะตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวนแตถามีงานเปน
ลักษณะพิเศษท่ีจะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูกําหนดโดยจะตองมีเวลา
ทํางานไมนอยกวาวันละเจ็ดชั่วโมง แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก

(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาห หรือ
วันหยุดพิเศษแลวแตกรณี ใหเปนไปตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกับการจายเงินคาอาหารทําการนอกเวลา

(๒) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง
(ก) กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้ง ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจายคาจางมากกวาเดือนละ

ครั้ง จะตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ในกรณีจายคาจางเดือนละครั้ง โดยปกติใหจายในวันถัดจากวันสุดทายของเดือน หนวยงานใดมี

ความจําเปนท่ีจะกําหนดวันเริ่มจายเปนวันอ่ืนของเดือนถัดไป จะตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล

ในกรณีจายคาจางมากกวาเดือนละครั้ง ใหหนวยงานกําหนดวันจายเงิน คาจางตามความ
เหมาะสมไดโดยขออนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวนแต ถามีงานเปน
ลักษณะพิเศษท่ีจะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูกําหนดโดยจะตองมีเวลา
ทํางานวันละไมนอยกวาเจ็ดชั่วโมง แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก

(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติติดตอกันเกินสามชั่วโมงข้ึนไป ใหจายคาจางไดใน
อัตราหนึ่งเทาครึ่งของคาจางอัตราปกติ

ขอ ๔๐๓ การจายคาจางในกรณีวันหยุดประจําสัปดาห สําหรับลูกจางรายเดือนไมหักคาจาง ลูกจาง
รายวันและรายชั่วโมงไมจายคาจาง

สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาปฏิบัติงานในวันหยุดประจําสัปดาห ใหถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจางรายเดือน จายตามขอ ๔๐๒ (๑) (ค)
(๒) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง จายคาจางใหสองเทาของคาจางอัตราปกติตามระยะเวลาทํางาน
ขอ ๔๐๔ การจายคาจางในกรณีในวันหยุดพิเศษ สําหรับลูกจางรายเดือนไมหักคาจางลูกจางรายวัน

และรายชั่วโมงจายคาจางอัตราปกติ
สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาทํางานในวันหยุดพิเศษ ใหถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจางรายเดือน จายตามขอ ๔๐๒ (๑) (ค)
(๒) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง จายคาจางเพ่ิมใหอีกหนึ่งเทาของคาจางอัตราปกติตามระยะเวลา

ทํางาน



๙๖

ขอ ๔๐๕ การจายคาจางในกรณีลูกจางถูกสั่งใหไปปฏิบัติงานในทองถ่ินอ่ืนตามขอ ๔๐๐ ใหถือปฏิบัติ
ดังนี้

(๑) ลูกจางรายเดือนใหจายคาจางรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปราชการ โดยไมมีสิทธิไดรับ
คาอาหารทําการนอกเวลา

(๒) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงใหถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ในระยะเวลาระหวางเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสํานักงานท่ีตั้งปกติหรือ

สถานท่ีอยู ไมวาจะเปนวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษใหจายคาจาง
อัตราปกติ ไมมีการจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุดตามขอ ๔๐๒ และขอ ๔๐๓

(ข) ลูกจางซึ่งทําหนาท่ีคนรถหรือคนเรือ ซึ่งไดปฏิบัติหนาท่ีในขณะเดินทางครบกําหนดเวลา
ทํางานปกติประจําวันแลว หากยังคงตองปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวตอไปอีกสําหรับวันนั้นใหจายคาจางนอกเวลาได
ตามเกณฑท่ีกําหนดไวในขอ ๔๐๒ (๒) (ค)

การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด หรือใน
กรณีในวันหยุดพิเศษ ใหจายคาจางไดตามเกณฑท่ีเคยจาย เสมือนปฏิบัติงานในสํานักงานท่ีตั้งปกติ เวนแตใน
กรณีวันหยุดประจําสัปดาหซึ่งปกติไมจายคาจางให  ใหจายคาจางอัตราปกติ

ขอ ๔๐๖ ลูกจางผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจายคาจางจนถึงวันท่ีถึงแกความตายหรือเพียงวันท่ี
มีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย และใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของอัตราคาจางปกติท้ังเดือน
ในเดือนสุดทายกอนวันถึงแกความตาย ในกรณีลูกจางรายวันและรายชั่วโมง ใหถือเสมือนวาลูกจางผูนั้นมา
ปฏิบัติงานเต็มเดือนเปนเกณฑคํานวณเงินชวยพิเศษ

ขอ ๔๐๗ ลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการผูใดถึงแกความตาย ผูมีอํานาจไดวินิจฉัยตามขอ ๔๑๑
แลวสั่งจายคาจางเปนจํานวนเทาใด ใหจายคาจางตามจํานวนท่ีวินิจฉัยใหจนถึงวันท่ีถึงแกความตายหรือเพียง
วันท่ีมีสทิธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย นอกจากนี้ใหจายเงินชวยพิเศษอีกจํานวนหนึ่งเปนจํานวนสามเทา
ของจํานวนคาจางนั้น

ถาผูมีอํานาจวินิจฉัยแลวสั่งไมจายคาจาง ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายท่ีผูนั้นมาปฏิบัติงานและไมมี
การจายเงินชวยพิเศษ

ขอ ๔๐๘ ลูกจางท่ีขาดหรือหนีราชการหามมิใหจายคาจางสําหรับวันท่ีขาดหรือหนีราชการนั้น
ลูกจางผูใดตายในระหวางขาดราชการ ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายท่ีผูนั้นมาปฏิบัติงานและไมมีการ

จายเงินชวยพิเศษ
ขอ ๔๐๙ คาจางท่ีจายตามขอ ๔๐๖ ถึงขอ ๔๐๘ เปนทรัพยสินของผูตายในขณะตาย และใหจายแกผู

มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
เงินชวยพิเศษตามขอ ๔๐๖ หรือขอ ๔๐๗ ใหจายแกบุคคลซึ่งลูกจางไดแสดงเจตนา ระบุไวเปนหนังสือ

ตามแบบท่ีแนบทายประกาศนี้
ถาลูกจางผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไวตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งลูกจางผูตายไดแสดงเจตนาระบุไวได

ตายไปเสียกอน ใหจายแกบุคคลตามลําดับกอนหลัง ดังตอไปนี้
(๑) คูสมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดา
(๔) ผูท่ีไดอยูในอุปการะของผูตายตลอดมา โดยจําเปนตองมีผูอุปการะและความตายของผูนั้นทําให

ไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เห็นวามี
หลักฐานแสดงไดวาเปนผูอยูในอุปการะของผูตาย
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(๕) ผูท่ีอุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาว ซึ่งประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตาย

เม่ือปรากฏวามีบุคคลในลําดับกอนดังกลาวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษแตในลําดับ
เดียว ผูท่ีอยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ

ถาบุคคลดังกลาวขางตนไมมีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา ๑ ป นับแตวันท่ีลูกจางผูนั้นถึงแกความตาย
การจายเงินชวยพิเศษก็เปนอันไมตองจาย

ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีความจําเปนตองเขาเปนผูจัดการศพลูกจางผูถึง แกความตาย
เพราะไมมีผูใดเขาจัดการศพในเวลาอันควร ก็ใหองคการบริหารสวนตําบลหักคาใชจายจากเงินชวยพิเศษท่ีตอง
จายตามประกาศนี้ไดเทาท่ีจายจริง และมอบสวนท่ีเหลือใหแกผูมีสิทธิไดรับ

ขอ ๔๑๐ องคการบริหารสวนตําบลใดมีความจําเปนท่ีจะตองสั่งใหลูกจางประจําไป ฝกอบรม หรือดู
งาน เก่ียวกับหนาท่ีท่ีลูกจางประจํานั้นปฏิบัติอยู  ณ  ตางประเทศ หรือภายในประเทศโดยใหไดรับคาจางอัตรา
ปกติตลอดระยะเวลาท่ีไปฝกอบรมหรือดูงานนั้น ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปน
ผูอนุมัติ ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห

ขอ ๔๑๑ ลูกจางประจําท่ีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือ
ถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไวกอนจนกวาคดีหรือกรณีถึงท่ีสุด
การจายคาจางระหวางพักราชการ ใหถือปฏิบัติดังนี้

(๑) ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งพักราชการ ใหงดการเบิกจายคาจางตั้งแตวันท่ีถูกสั่งพักราชการไวกอน
เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาท่ีลวงเลยวันใหพักราชการ เพราะมิไดทราบคําสั่ง ใหเบิกจายคาจาง
ใหถึงวันท่ีทราบ หรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น

(๒) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิดและไมมีมลทินหรือมัว
หมอง ใหจายคาจางใหเต็มอัตราปกติ

(๓) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิดแตมีมลทินหรือมัวหมอง
หรือกระทําความผิด แตถูกลงโทษไมถึงปลดออก หรือไลออก ใหจายคาจางไดครึ่งหนึ่งของคาจางอัตราปกติ

(๔) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน ไดกระทําความผิดและถูกลงโทษถึงปลดออก
หรือไลออก หามจายคาจาง

(๕) ในกรณีลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการไวกอน ผูใดถึงแกความตายกอนคดีหรือกรณีถึงท่ีสุด ให
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาวินิจฉัยตอไปดวยวาควรจะจายคาจางระหวางเวลา
นั้นหรือไมเพียงใด โดยอนุโลม (๒) (๓) และ (๔) ท้ังนี้ใหจายคาจางตามจํานวนท่ีวินิจฉัยให จนถึงวันท่ีถึงแกความ
ตายหรือเพียงวันท่ีมีสิทธิไดรับคาจางกอนถึงแกความตาย

กรณีใหออกจากราชการไวกอน ใหถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจายคาจางระหวางพักราชการ
ลูกจางชั่วคราวไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน

เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาท่ีลวงเลยวันใหพักราชการไวกอน เพราะมิไดทราบคําสั่ง ใหเบิกจาย
คาจางใหถึงวันท่ีทราบหรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น

อัตราลูกจางระหวางพักราชการ ไมถือเปนอัตราวาง
ขอ ๔๑๒ ใหนําความในขอ ๔๑๑ มาใชบังคับแกการจายคาจางลูกจางประจําระหวางอุทธรณหรือรอง

ทุกขคําสั่งลงโทษปลดออก ไลออก หรือคําสั่งใหออกจากราชการหรือระหวางถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัว
ดําเนินคดีอาญา หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม

ขอ ๔๑๓ การจายคาจางของผูซึ่งถูกลงโทษตัดคาจาง ถาภายหลังผูนั้นไดรับการแตงตั้งหรือปรับ
คาจาง โดยไดรับคาจางตางจากเดิมและยังไมพนโทษตัดคาจาง ใหคงตัดคาจางตอไป ตามจํานวนเดิม
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การจายคาจางในกรณี
(๑) ลาออก ใหจายใหถึงวันกอนถึงกําหนดลาออก แตถาถึงกําหนดลาออกแลวยังไมไดรับทราบคําสั่ง

อนุญาตใหลาออก  และลูกจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบ
คําสั่ง

(๒) ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนระบุในคําสั่ง แตถายังไมรับทราบคําสั่งและลูกจางผูนั้น
ยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง

(๓) พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ใหจายไดถึงวันสิ้นปงบประมาณ
การจายคาจางลูกจางผูท่ีมิไดมาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ และเปนกรณี

เดียวกับท่ีกฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติสิทธิไวสําหรับขาราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนดสิทธิใหจายเงินเดือน
ขาราชการไวแลว ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนดหลักเกณฑการจายคาจาง
ลูกจางใหสอดคลองกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้

ขอ ๔๑๔ ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกับการจายเงินทําขวัญ
ขาราชการและลูกจางซึ่งไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหนาท่ี

ขอ ๔๑๕ ใหองคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานกลางทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหาร
สวนตําบล ดําเนินการจัดทําทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล แกไขและเปลี่ยนแปลงรายการ
ตางๆ ใหเปนปจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว ณ องคการบริหารสวนตําบล

เม่ือมีคําสั่งแตงตั้งลูกจางประจําผูใดไปตางสังกัด ใหสวนราชการเดิมมอบทะเบียนลูกจางประจําให
ลูกจางผูนั้นนําไปมอบแกสวนราชการท่ีสังกัดใหมทุกครั้ง

ทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล ถือเปนเอกสารลับของทางราชการไมพึงเปดเผย
ตอผูอ่ืน การขอคัดทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล หรือตรวจสอบรายการใหดําเนินการขอ
อนุมัติตามระเบียบของทางราชการ

ขอ ๔๑๖ การเปลี่ยนอัตราคาจางลูกจางประจํารายวันเปนอัตราคาจางรายเดือนใหเอายี่สิบหกวันทํา
การคูณดวยอัตราคาจางรายวันท่ีลูกจางผูนั้นไดรับในปจจุบัน โดยปดเศษข้ึนเปนเกณฑพิจารณาแตตองไมเกิน
กวาอัตราคาจางข้ันสูงของตําแหนงนั้น

ขอ ๔๑๗ ใหลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการ
ปฏิบัติตนตามประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีกําหนดไวสําหรับ พนักงานสวนตําบล ตามท่ี
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด

บทเฉพาะกาล

ขอ ๔๑๘ ผูใดเปนพนักงานสวนตําบล และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานใดอยูกอนวันท่ี
ประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นเปนพนักงานสวนตําบล และดํารงตําแหนงในสายงานนั้นตามประกาศนี้ตอไป
โดยใหไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนเชนเดิม

ขอ ๔๑๙ ผูใดเปนลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอยูกอน
วันท่ีประกาศนี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นเปนลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลและ ดํารงตําแหนงนั้นตาม
ประกาศนี้ตอไป โดยใหไดรับคาจาง สิทธิและประโยชน ตลอดจนระยะเวลาการจางเชนเดิม

ขอ ๔๒๐ การใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลท่ีอยูระหวางการ
ดําเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานสวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งใชบังคับอยูกอนท่ีประกาศนี้มีผล
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ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด ท้ังนี้ ตองไมขัด
หรือแยงกับมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด

ขอ ๔๒๑ การใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลท่ีมิได
กําหนดไวในประกาศนี้ ใหนําแนวทาง หลักเกณฑและเงื่อนไข หรือวิธีการท่ีกําหนดสําหรับพนักงานสวนตําบล
มาใชบังคับโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕

(นายวิทย ลิมานนทวราไชย)
ผูวาราชการจังหวัดนครพนม

ประธานกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม

ผูพิมพ....นายบรรยง  กลางนอก ตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลนาแก จังหวัดนครพนม ดาวนโหลดขอมูลกฎหมาย
ระเบียบ และประกาศ อื่นๆ และมีการที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ไดที่เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลนาแก จังหวัดนครพนม ที่ http://nakae.igetweb.com


