ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
******************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานส่วน
ตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรัพนัก
งานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.
อบต.) กาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
กาหนด คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมครั้งที่ ๙ /๒๕๔๕ เมื่อ
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕. ได้มีมติประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่.๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕..เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ภายใต้บทกาหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนดบรรดา
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทกาหนดตามประกาศนี้ ให้ใช้บทกาหนดในประกาศนี้แทน
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ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“ ก.อบต.” หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)” หมายความว่า คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“ พนักงานส่วนตาบล ” หมายความว่า พนักงานส่วนตาบล ซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้ง
ตามประกาศนี้ ให้รับราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีตาแหน่งและได้รับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริหารส่วนตาบล
" พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ” หมายความว่า พนักงานเทศบาล ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ไม่ใช่พนักงานส่วนตาบล โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
“ ข้าราชการประเภทอื่น ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
นอกจากพนักงานส่วนตาบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการ
ตามประกาศนี้ และให้มีอานาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้อ ๖ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีค่ ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
กาหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
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(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ข้อ ๗ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๖ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถ
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลได้ ในกรณี ดังนี้
(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐) หรือ (๑๔)
(๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) หรือ (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ
เกินสองปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
(๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๓ ) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว
และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
ข้อ ๘ ผู้ที่เป็นพนักงานส่วนตาบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๖ ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ ๖ (๖) หรือได้รับการยกเว้นในกรณี
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗
ข้อ ๙ การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ ของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้พิจารณาถึงความจาเป็นและประโยชน์ของทางราชการ
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ที่จะได้รับ และมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ในการประชุมปรึกษายกเว้น
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ประชุมพิจารณา
ลงมติ โดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจานวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้กระทาโดยลับ
ข้อ ๑๐ ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้น
ให้เข้ารับราชการได้ ดังนี้
(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
ส่วนตาบล และเป็นกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นได้
ให้ผู้นั้นยื่นคาขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเว้น ในกรณี
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อจะเข้ารับราชการ โดยมีผู้มีเกียรติอันควรเชื่อถือได้ไม่น้อยกว่า
สองคนเป็นผู้รับรองความประพฤติ ให้ยื่นคาขอและหนังสือรับรอง ตามแบบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
(๒) การขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณายกเว้น
ในกรณีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อสมัครหรือกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล
จะยื่นคาขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับราชการก็ได้
(๓) ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ส่งเรื่องให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา หรือ
กรณียื่นต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพิจารณา และถ้าต้องการจะรับผู้ยื่นคาขอนั้นเข้ารับราชการก็ให้ดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการรับราชการ หรือการทางาน การประกอบคุณงามความดี
ความผิดหรือความเสื่อมเสีย และความประพฤติของผู้นั้น โดยให้สอบสวนจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน
และผู้มีเกียรติซึ่งอยู่ใกล้ชิดอันควรเชื่อถือได้ แล้วพิจารณาอีกชั้นหนึ่งว่ายังต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ
หรือไม่ ถ้าต้องการรับ ก็ให้แจ้งและส่งเรื่องการสอบสวนดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานการสอบสวน
นั้นให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด ) ดาเนินการต่อไป และหากประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ต้องการรับผู้ยื่นคาขอนั้นเข้ารับราชการ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้นั้นและเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ
(๔) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลไม่แจ้งผลการพิจารณา
ตาม (๓) ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบภายในหกเดือนนับแต่
วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ส่งเรื่องไปให้ถือว่าองค์การบริหารส่วน
ตาบลนั้นไม่ต้องการจะรับบรรจุ ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ยุติเรื่อง
และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
(๕) เมื่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้รับ
เรื่องการสอบสวนตาม (๓) เห็นว่าข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ
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คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก็ให้ดาเนินการนาเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เพื่อพิจารณา
(๖) การขอยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อสมัครสอบแข่งขัน
หรือเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนตาบล ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนักงานส่วนตาบล ยื่นคาขอ
ต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) และให้เลขานุการคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เพียงพอที่จะ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้วดาเนินการนาเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาลงมติลับตามข้อ ๙
(๗) ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณา
ลงมติสาหรับผู้ขอยกเว้นกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามรายใด และผู้นั้นไม่ได้รับการยกเว้น
การขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามอีก ผู้นั้นจะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ลงมติ

หมวด ๒
การกาหนดประเภท จานวน และอัตราตาแหน่ง
ข้อ ๑๑ ๑ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลให้มี 4 ประเภท ดังนี้
(1) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ตาแหน่งปลัดองค์ก ารบริห ารส่ว น
ตาบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบลกาหนด
(2) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝุาย
ระดับส่วน ระดับกอง ระดับ สานักในองค์ก ารบริหารส่ว นตาบล หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
(3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตาแหน่งที่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตาแหน่งนั้น

๑

ข้ อ ๑๑ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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(4) ตาแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตาแหน่งที่ไม่ใช่ตาแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น และตาแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น
ข้อ ๑๑/๑ ๒ระดับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ให้มีระดับ ดังนี้
(1) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(2) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชานาญการ
(ค) ระดับชานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(4) ตาแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
ข้อ ๑๑/๒ ๓ประเภทและสายงานของระดับตาแหน่งตามข้อ ๑๑/๑ มีดังนี้
(1) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
(ก) ระดับต้น ได้แก่ ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบลกาหนด
(ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบลกาหนด
(ค) ระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลา ง
พนักงานส่วนตาบลกาหนด
๒

ข้ อ ๑๑/๑ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓

ข้ อ ๑๑/๒ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริ หารส่วนตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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(2) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
(ก) ระดับต้น ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝุาย หรือระดับกอง
ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
(ข) ระดับ กลาง ได้ แก่ ต าแหน่ งหั ว หน้ าหน่ว ยงานระดั บส่ ว น ระดั บกอง
ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
(ค) ระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับสานัก ตามขนาดและ
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
(3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ
(ก) ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ตาแหน่งส าหรับผู้ ปฏิบัติงานระดับต้นโดยใช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
(ข) ระดับชานาญการ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งในงานวิช าการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสิ น ใจหรื อแก้ ปั ญ หาที่ ย าก หรือ ตาแหน่ งซึ่ง ต้อ งกากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบั ติงานของผู้ ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา ที่ยาก
(ค) ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ
ปฏิบั ติง านที่ต้อ งตัดสิ น ใจหรื อ แก้ปัญหาที่ยากมาก หรือตาแหน่งซึ่ งต้องก ากับ แนะนา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากใน
งานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
(4) ตาแหน่งประเภททั่วไป
(ก) ระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น ซึ่ ง
ปฏิบัติงานตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
(ข) ระดับชานาญงาน ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ที่ค่อนข้างยาก หรือตาแหน่งซึ่งต้อ งกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ปัญหาที่
ค่อนข้างยาก
(ค) ระดั บ อาวุ โ ส ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานค่อนข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะด้าน หรือ
งานที่ต้องใช้ทักษะและความชานาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก
หรื อ ต าแหน่ ง ซึ่ ง ต้ อ งก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิ ดชอบที่ห ลากหลาย
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก
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ข้อ ๑๑/๓ ๔พนักงานส่วนตาบลผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงดารงตาแหน่งประเภทใด สายงาน
เริ่มต้นระดับใด และตาแหน่งระดับใด ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบลได้กาหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ให้จัดเข้าสู่
ประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่งตามประกาศนี้ และให้ถือว่าระยะเวลาการดารงตาแหน่งของผู้นั้น
เทีย บเท่ากับ ระยะเวลาการดารงต าแหน่ง ตามคุณ สมบัติเ ฉพาะส าหรับต าแหน่ง ของมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งที่กาหนดตามประกาศนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน การรับโอน
ดังนี้
(1) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ว ไประดั บ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือ ระดับ 4
ของสายงานเริ่ มต้น จากระดับ 1 และสายงานเริ่มต้น จากระดับ 2 ให้ จัดเข้าสู่ ป ระเภทตาแหน่ งทั่ว ไป
ระดับปฏิบัติงาน
(2) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับ 5 หรือระดับ 6 ของสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ 1 และสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งทั่วไป ระดับชานาญงาน
(3) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับ 7 ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่
ประเภทตาแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส
(4) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับ 3 ระดับ 4 หรือระดับ 5 ของสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
(5) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 6 หรือระดับ 7
ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับชานาญการ
(6) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่ว ไป หรือประเภทวิช าชีพระดับ 8 ของสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
(7) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ 6 หรื อ ระดั บ 7 ที่ ไ ม่ ใ ช่ ต าแหน่ ง
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
(8) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ 8 ที่ ไ ม่ ใ ช่ ต าแหน่ง นั ก บริ ห ารงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง
(9) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลระดับ 6 หรือระดับ 7 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับต้น
(10) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลระดับ 8 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
ข้อ ๑๑/๔ ๕มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด มีจานวน ๙๙ สายงาน ตามบัญชีรายละเอียดมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๑/๕ ๖พนักงานส่วนตาบลผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด สายงานใด
และระดับใด ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ได้กาหนดไว้ตาม

๔

ข้ อ ๑๑/๓ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริ หารส่วนตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๕

ข้ อ ๑๑/๔ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริ หารส่วนตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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ประกาศการจัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ เมื่อได้มี
การจัดเข้าสู่มาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่กาหนดตามข้อ ๑๑/๓ แล้ว ให้นาระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่มีตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งเดิมมานับรวมกับระยะเวลาการ
ดารงตาแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดในคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ได้รับการจัดเข้าสู่ตาแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การ
คัดเลือก การสอบคัดเลือก โดยมีหลักเกณฑ์การนับรวมตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ
พนักงานส่วนตาบล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งเดิม สาหรับใช้เป็น
คุณสมบัติในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งใหม่
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๒ การกาหนดจานวนตาแหน่งและอัตราตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในองค์การ
บริหารส่วนตาบล ว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ต้องคานึงถึงลักษณะ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพ และความยากของงาน ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล และ
งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยการกาหนดตาแหน่งดังกล่าวต้องเทียบได้
ในมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้อ ๑๓ การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในส่วนราชการ ว่าจะมีตาแหน่งใด
ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาเป็นแผนอัตรากาลัง
ของพนักงานส่วนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลคานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก
คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้องจ่าย
ในด้านบุคคล
ข้อ ๑๔ การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งใดเป็นตาแหน่งระดับใด
ให้ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งนั้น แล้วปรับเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) จัดทาไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง การปรับตาแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง ให้จัดตาแหน่งที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันเข้าประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดตาแหน่ง
ในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณ เข้ากลุ่มตาแหน่ง
เดียวกันและระดับเดียวกัน
ข้อ ๑๕ ในการจัดทาแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ประกอบด้วย
๖

ข้ อ ๑๑/๕ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริ หารส่วนตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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(๑) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นประธาน
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นคณะทางาน
(๓) ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นคณะทางาน
(๔) พนักงานส่วนตาบล
เลขานุการคณะทางาน
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยให้คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ใน
องค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล
และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยกาหนดเป็นแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ในระยะเวลา ๓ ปี และแผนอัตรากาลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ
ดังนี้
(๑) บทศึกษาวิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในช่วงระยะเวลา ๓ ปี
(๒) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ว่าต้องการกาลังคนประเภทใด ระดับใด จานวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและกาลังคนที่
ขาดอยู่และต้องการเพิ่มขึ้น อัตราความต้องการกาลังคนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายงาน
หรือได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น อัตราการสูญเสียกาลังคนในแต่ละปี
(๔) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน เป็นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้
กาลังคนที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสารวจและประเมินความรู้
ความสามารถของกาลังคนที่มีอยู่ การพัฒนาหรือฝึกอบรมกาลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
ใช้กาลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน
(๕) การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการ การกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งต่าง ๆ
โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้
(ก) กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้เป็นไปตามประกาศกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
(ข) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลและระดับตาแหน่งพนักงานส่วน
ตาบลประจาในส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม (ก) โดยพิจารณากาหนด
ตาแหน่งเป็นตาแหน่งใด สายงานใด ระดับใด และมีจานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามแผนอัตรากาลังพนักงาน
ส่วนตาบลที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้ว
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(ค) ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ที่กาหนดในส่วนราชการตาม (ข)
ต้องเป็นตาแหน่งสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ได้จัดทามาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งไว้แล้ว สาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ หรือระดับ ๓
ทุกตาแหน่งสายงานให้กาหนดตาแหน่งเป็นตาแหน่งระดับควบ เป็นระดับ ๑ - ๓ ระดับ ๒ - ๔ หรือระดับ
๓ - ๕ แล้วแต่กรณี
(ง) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง
ให้กาหนดเป็นแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ในระยะเวลา ๓ ปี โดยให้แสดงกรอบ
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด และการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่เป็นรอบปีที่หนึ่ง
ปีที่สอง และปีที่สาม
(๖) ในการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบลที่จัดทาขึ้นในครั้งแรกตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดเป็นตาแหน่ง
สายงานใด ระดับใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล ภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(ก) องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดใหญ่ ให้กาหนดระดับตาแหน่ง ดังนี้
 กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นระดับ ๘ หรือระดับ ๗
 อาจกาหนดตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นระดับ ๗ หรือ
ระดับ ๖ ได้
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็นระดับ ๗ หรือ
ระดับ ๖
(ข) องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง ให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
 กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นระดับ ๗ หรือระดับ ๖
 อาจกาหนดตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นระดับ ๗ หรือ
ระดับ ๖ ได้
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็นระดับ ๗ หรือ
ระดับ ๖
(ค) องค์การบริหารส่วนตาบลขนาดเล็ก ให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
 กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นระดับ ๖
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็นระดับ ๖
(ง) การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้พิจารณากาหนดได้ตามความเหมาะสม ความจาเป็น ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพของงาน และปริมาณงาน และให้คานึงถึงตาแหน่งสายงานของตัวพนักงานส่วนตาบล ที่มีอยู่
ในปัจจุบันประกอบด้วย
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ข้อ ๑๗ ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลมีชื่อในการบริหารงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล และมีชื่ออื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(3) หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(4) ผู้อานวยการกอง หรือ หัวหน้าส่วน
ข้อ ๑๘ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอแผนอัตรากาลังที่ได้จัดทาขึ้นตามข้อ ๑๖
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ประกาศใช้แผนอัตรากาลังดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตามระยะเวลาที่กาหนด
เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
๓ ปีแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตามข้อ ๑๖ เป็นระยะเวลา ๓ ปี ในรอบถัดไป
ข้อ ๑๙ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) ตามข้อ ๑๘ หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่า
แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ
ปรับปรุงแผนอัตรากาลังดังกล่าว ตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
หากองค์การบริหารส่วนตาบล มีความเห็นว่าแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล มีความ
เหมาะสมแล้ว และแจ้งยืนยันแผนอัตรากาลังต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) พิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) และองค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
ข้อ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดให้มีตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งใด ระดับใด ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใดตามแผนอัตรากาลังแล้ว
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ประสานกับองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อจัดสรร
เงินงบประมาณในแต่ละปี สาหรับตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของตาแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน
ข้อ ๒๑ ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
หากองค์การบริหารส่วนตาบล มีเหตุผลความจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลเพิ่มใหม่
นอกเหนือจากที่กาหนดในแผนอัตรากาลัง เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
หรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งโดย
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ปรับเกลี่ยจากตาแหน่งอื่นได้ และไม่เป็นภาระทางงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การเสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลชี้แจงเหตุผล ความ
จาเป็นที่ต้องขอกาหนดตาแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา โดยมี
รายการ ดังต่อไป
(๑) เหตุผลความจาเป็นที่จะต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
(๒) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงาน
ทีเ่ พิ่มขึน้ จากเดิม ถึงขนาดจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึ้นใหม่
(๓) ชื่อตาแหน่ง สายงาน ระดับตาแหน่ง และจานวนตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(๔) หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(๕) ส่วนราชการที่กาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลังที่มีอยู่
ตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลและตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(๖) เหตุผลความจาเป็นอื่น
ข้อ ๒๒ ๗การขอกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลซึ่งเป็นการกาหนดตาแหน่ง
สายงานอื่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ยังไม่ได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งไว้ ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลที่ขอกาหนดตาแหน่งนั้น จัดทาร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่ง สายงานนั้น
เพื่อให้ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น พร้อมเสนอเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องขอกาหนด
ตาแหน่งดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลจัดทาเป็นมาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลต่อไป
ข้อ ๒๓ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบล ได้รับความเห็นชอบในการกาหนดตาแหน่ง
เพิ่มใหม่ตามข้อ ๒๑ หรือข้อ ๒๒ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้น โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกาหนด
ตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลให้เหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏว่าการกาหนดตาแหน่งใด
ไม่เหมาะสมก็ดี การใช้ตาแหน่งใดไม่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
กาหนดก็ดี หรือลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งใด
ทีค่ ณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนั้นเสียใหม่ให้เหมาะสม ทั้งนี้

๗

ข้ อ ๒๒ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริ หารส่วนตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) จะมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการ
แทน ก็ได้
ในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) หรือองค์การบริหารส่วนตาบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ก.อบต.จังหวัด)
มอบหมาย มีอานาจยุบเลิกตาแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล โดยให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลดาเนินการให้เป็นไปตามมติหรือคาสั่งนั้น

ข้อ ๒๕ การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ ๒๔
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ได้รับมอบหมาย
มีอานาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลได้
ข้อ ๒๖ การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ ๒๕
สามารถกระทาได้ ๕ ประการ ดังนี้
(๑) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นในตาแหน่งสายงานเดิม
(๒) การปรับลดหรือขยายระดับตาแหน่ง
(๓) การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน
(๔) การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงาน หรือระดับตาแหน่ง
(๕) การยุบเลิกตาแหน่ง
ข้อ ๒๗ การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นในตาแหน่งสายงานเดิม เพื่อให้เหมาะสม
กับระดับความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป ดาเนินการได้ ดังนี้
(๑) ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลสามารถปรับระดับตาแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นในระดับควบได้ เมื่อผู้ดารงตาแหน่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น สาหรับการปรับระดับตาแหน่งใดให้สูงขึ้นนอกระดับ
ควบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล ให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น ที่กาหนดในหมวด ๙
(๒) ตาแหน่งผู้บริหาร กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอจะขอปรับระดับตาแหน่ง
ให้สูงขึ้นของตาแหน่งใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๒๘ การปรับลดหรือขยายระดับตาแหน่งของตาแหน่งโดยไม่เปลี่ยนตาแหน่ง
สายงานเพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งในสายงานเริ่มต้น
ของตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ หรือระดับ ๓ แล้วแต่กรณี ให้องค์การบริหาร
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ส่วนตาบล มีอานาจปรับลดหรือขยายระดับตาแหน่งดังกล่าว เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
หรือการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งได้
ข้อ ๒๙ การปรับเกลี่ยตาแหน่งโดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน เป็นการตัดโอนตาแหน่ง
ในสายงานใดสายงานหนึ่งในกองหรือฝุายหนึ่ง ไปกาหนดเป็นตาแหน่งในกองอื่นหรือฝุายอื่น โดยไม่เปลี่ยน
ตาแหน่งสายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีอยู่ให้สามารถใช้ตาแหน่ง
ให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลเสนอเรื่องขอปรับเกลี่ยตาแหน่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ข้อ ๓๐ การปรับเกลี่ยตาแหน่งโดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงาน หรือระดับตาแหน่ง
เป็นการตัดโอนตาแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ่งในส่วนราชการใด ไปกาหนดเป็นตาแหน่งในสายงานอื่น
ในส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอื่น และตาแหน่งที่กาหนดนั้นอาจเปลี่ยนระดับตาแหน่งด้วยก็ได้
ทั้งนีเ้ พื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งที่มีอยู่ในกรอบอัตรากาลังให้สามารถใช้
ตาแหน่งให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเสนอขอปรับเกลี่ยตาแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ข้อ ๓๑ การยุบเลิกตาแหน่ง เป็นการยุบเลิกตาแหน่งในสายงานใด ๆ ที่มีอยู่ในกรอบ
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ที่เห็นว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์แล้ว โดยให้
องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอยุบเลิกตาแหน่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตาแหน่งที่จะยุบเลิกนั้นต้องเป็นตาแหน่งว่าง
กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอให้ยุบเลิกตาแหน่ง และองค์การบริหารส่วนตาบลยังยืนยันในความเห็นเดิม
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) พิจารณาและให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.)
ข้อ ๓๒ การเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามข้อ ๒๗ (๒) ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องขอกาหนดตาแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาโดยมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(๒) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงาน
ทีเ่ พิ่มขึ้นจากเดิมถึงขนาดจาเป็นต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(๓) ชื่อตาแหน่ง สายงาน ระดับตาแหน่ง และจานวนตาแหน่งที่ขอปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่งใหม่
(๔) หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
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(๕) ส่วนราชการทีข่ อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลัง
ที่มีอยู่ตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล และตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(๖) เหตุผลความจาเป็นอื่น
การเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงเหตุผลและ
ความจาเป็นในด้านปริมาณและคุณภาพของงานเป็นสาคัญ โดยมิให้ขออนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
เพื่อเหตุผลด้านตัวบุคคล และให้คานึงถึงจานวนของลูกจ้างทั้งประจาและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นด้วย
ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน และเป็นการประหยัดงบประมาณด้านรายจ่ายด้านบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด้วย และให้พิจารณาถึงความสาคัญ ความเหมาะสม และถูกต้องของกรอบตาแหน่งในงาน
นั้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะให้ตาแหน่งในงานนั้นสามารถรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนั้นได้
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมาก และได้พิจารณาขอ
อนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งในส่วนราชการใด ควรพิจารณาจัดหาตาแหน่งเพื่อรองรับบุคลากร
ผู้ครองตาแหน่งเดิมที่ขออนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งด้วย และก่อนที่องค์การบริหารส่วนตาบล
จะขออนุมัติปรับปรุงกาหนดตาแหน่ง ให้องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาดาเนินการกับตาแหน่งที่ว่าง
และมีความจาเป็นน้อยเสียก่อน โดยการปรับเกลี่ยตาแหน่งไปไว้ในงานที่มีความสาคัญและจาเป็นเร่งด่วน
ข้อ ๓๔ ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ตามข้อ ๓๒ หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่าการขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นว่าการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
มีความเหมาะสมแล้ว และแจ้งยืนยันการขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
พิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) และองค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
ข้อ ๓๕ ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
หากองค์การบริหารส่วนตาบล มีเหตุผลความจาเป็นต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
ข้อ ๓๖ กรณีการขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๓๐
เป็นการกาหนดตาแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็นสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
ยังไม่ได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น ในการขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น เสนอไป
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พร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งสายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และ
ระดับตาแหน่ง
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หากมีความ
เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอ ให้เสนอเรื่องขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
ร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้นาความที่กาหนดในข้อ ๓๔ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๓๗ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งตามข้อ ๒๗ (๒) ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ หรือข้อ ๓๑ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น โดยให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
รายละเอียดในแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป

หมวด ๓
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ส่วนที่ ๑
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
ข้อ ๓๘ ๘ อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลให้เป็นไป
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจาตาแหน่งท้ายประกาศนี้

๘

ข้ อ ๓๘ แก้ ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน

ตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
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อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจาตาแหน่งของพนักงานครูให้เป็นไปตาม
อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจาตาแหน่งที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งให้แก่พนักงานส่ วนตาบลหรือพนักงานครูให้
เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ข้อ ๓๘/๑ ๙ บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลท้ายประกาศนี้ บัญชี ๔ ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ๑๐ และบัญชีอัตราเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลท้าย
ประกาศนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓๙ ให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงินเดือนตามตาแหน่ง ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังนี้
(๑) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ ๑ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๑
(๒) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ ๒ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๒
(๓) ผู้ได้รับแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ ๓ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๓
(๔) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ ๔ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๔
(๕) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ ๕ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๕
(๖) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ ๖ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๖
(๗) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ ๗ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๗
(๘) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ ๘ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท ๘

ข้อ ๔๐ ๑๑ พนักงานส่วนตาบลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด สายงานใด
ระดับใดให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่าของระดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม หรือ
หากไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สุดกว่า
(2) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือวิชาชีพนั้นเป็น
๙

ข้ อ ๓๘/๑ แก้ ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร

ส่วนตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
๑๐

แก้ ไขข้ อความตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร

ส่วนตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๑

ข้ อ ๔๐ แก้ ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน

ตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตาแหน่ง ประเภท สายงาน
ระดับ และขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในตาแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และขั้น ตามที่ ก.อบต. กาหนด
ท้ายประกาศนี้
(3) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้น ซึ่ง ก.อบต.
หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตาแหน่งประเภท
สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปรับให้ได้รับเงินเดือนในตาแหน่ง
ประเภท สายงาน ระดับ และขั้นที่ ก.อบต. กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่าเพิ่มหรือสูงขึ้นจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) จะต้องดารงตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยผู้ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่า เมื่อปรับแล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดารงตาแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(ค) ผู้ที่ได้รับปริญญาเอกเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดารงตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(4) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด สายงานใด ที่ ก.อบต. กาหนดใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ให้ตาแหน่งประเภท และสายงานนั้น ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่าของเงินเดือน
สาหรับตาแหน่งระดับนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในระดับและขั้นที่ ก.อบต. กาหนด
(5) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทเดิม ในระดับที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม หรือจาก
ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นหรืออานวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการหรือ
ประเภททั่วไป หรือจากตาแหน่งประเภทวิชาการ ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ให้ได้รับเงินเดือน
ในแต่ละกรณี ดังนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือน
ในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือน
ใกล้เคียงที่สูงกว่า แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งประเภท ระดับนั้น
(ข) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งโดยเป็นความประสงค์ของตัวพนักงานส่วนตาบล
ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มี
อัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่ไม่สูงกว่าเงินเดือนเดิม แต่ถ้าผู้นั้นได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของ
ระดับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
(6) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ้น หรือจากตาแหน่งประเภท
ทั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการหรืออานวยการท้องถิ่น หรือจากตาแหน่งประเภทวิชาการ
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น หรือจากตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่าของขั้นเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า

20

ข้อ ๔๑ ๑๒ การกาหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ
ตามข้อ ๔๐ (3) ได้รับเงินเดือนในประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด ให้พิจารณาดาเนินการดังนี้
(1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มหรือสูงขึ้นต้อง
เป็นปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ ไม่ว่าพนักงานส่วนตาบล
ผู้นั้นจะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการ
หรืออยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(2) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงตาแหน่ง
หรือเปลี่ยนระดับตาแหน่ง
(3) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่พนักงาน
ส่วนตาบล ผู้นั้นสาเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต. หรือ ก.พ. ได้กาหนดให้ปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในกรณีพนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติม การปรับอัตรา
เงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตาบลหลังสาเร็จ
การศึกษา
ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่เข้า
รับราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิต้องมี
ผลไม่ก่อนวันพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องดารงตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้นหลังวันเข้า
รับราชการ โดยมิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสอง การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ
ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้น
(4) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นผู้สั่ง โดยมิให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ
ในกรณีที่ได้เสนอเรื่องราวไว้ก่อนวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับ
ให้ในวันเริ่มต้นปีงบประมาณก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี
ข้อ ๔๒ ๑๓ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อน
ระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน และกาหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอื่นให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นได้รับ
เงินเดือนตามที่กาหนดในมาตรฐานทั่วไปนั้น

๑๒

ข้ อ ๔๑ แก้ ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน

ตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๓

ข้ อ ๔๒ แก้ ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน

ตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
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ข้อ ๔๓ ๑๔ กรณีอื่นนอกจากที่ได้กาหนดในประกาศนี้ ให้เสนอ ก.อบต. พิจารณาอนุมัติ
เป็นรายๆ ไป
ส่วนที่ ๒
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
ข้อ ๔๔ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วน
ตาบล เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ แรงจูงใจ และเป็นสวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนตาบลทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือน
ข้อ ๔๕ องค์การบริหารส่วนตาบลที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
และประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างได้ต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา ๓๕
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.) กาหนด สามารถจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนตาบลเป็นพิเศษอีกก็ได้
การกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเป็นการจ่าย
ให้ในลักษณะของสวัสดิการสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้นา
เงินในส่วนที่เหลือจากกรณีที่ ค่าใช้จ่าย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่สูงกว่าร้อยละสี่สิบ ตาม
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ทั้งนี้วงเงิน
ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานส่วนตาบลหรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับแต่ละคน
ไม่เกินห้าเท่าของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง
ข้อ ๔๖ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วน
ตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๔๕ ได้ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายการเพิ่มขึ้นใหม่นอกเหนือจากประเภทตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ประกาศกาหนด และกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทน ตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับประโยชน์ตอบแทนอื่นประเภทใหม่นั้น
(๒) กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นในลักษณะที่เป็นเงินเพิ่มพิเศษจากรายการประโยชน์
ตอบแทนอื่น ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ก.ถ. ) ประกาศกาหนด
ข้อ ๔๗ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามข้อ ๔๖ แล้ว
ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้คานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของพนักงานส่วนตาบลและ
ลูกจ้างที่ได้รับ ความจาเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑๔

ข้ อ ๔๓ แก้ ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน

ตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
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เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาและมีมติให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลประกาศใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ ให้มี
ผลใช้บังคับไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติให้ความเห็นชอบการ
กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น
ข้อ ๔๘ การปรับปรุงการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบล
หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๔๖ (๑) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จากที่กาหนดไว้เดิม หรือการยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔๗ โดยอนุโลม
ข้อ ๔๙ การปรับปรุงการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบล
หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๔๖ (๒) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ที่กาหนดไว้เดิม ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔๗ โดยอนุโลม
เว้นแต่ การกาหนดให้มีอัตราค่าตอบแทนลดลงต่ากว่าอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับ
ข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือการยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น จะกระทามิได้
ข้อ ๕๐ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๔๖ แล้ว หากปรากฏว่าองค์การ
บริหารส่วนตาบลนั้นไม่สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ให้องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการ
กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นที่กาหนดตามข้อ ๔๖ (๑) และ (๒) เป็นลาดับแรก เพื่อมิให้ขัดหรือแย้ง และ
ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
การปรับปรุงหรือยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔๘ หรือข้อ ๔๙ โดยอนุโลม
ข้อ ๕๑ พนักงานส่วนตาบลอาจได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
ข้อ ๕๒ พนักงานส่วนตาบลอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามภาวะเศรษฐกิจ
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
ข้อ ๕๓ บาเหน็จบานาญของพนักงานส่วนตาบล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๔
การคัดเลือก
ข้อ ๕๔ การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบลและการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น ให้ดาเนินการได้ ๔ วิธี ดังนี้
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(๑) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วน
ตาบลหรือเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่สอบแข่งขันได้ ในองค์การบริหารส่วน
ตาบลนั้น
(๒) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
(๓) การสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน
หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน หรือแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานให้ดารงตาแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๔) การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ในระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นนอกระดับ
ควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ หรือตาแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ หรือแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ข้อ ๕๕ ๑๕ การดาเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กาหนดในหมวดนี้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐผู้ที่ได้รับการร้อง
ขอให้เป็นผู้ดาเนินการแทน ต้องดาเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงหลัก
วิชาการวัดผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และต้องเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตาบลอื่น ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยการประกาศ
ผลการคัดเลือกให้ดาเนินการอย่างเปิดเผย
ส่วนที่ ๑
การสอบแข่งขัน
ข้อ ๕๖ ๑๖ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลมีตาแหน่งว่างตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี อาจ
สรรหาผู้ ม าด ารงต าแหน่ ง ที่ ว่ า งอยู่ โ ดยวิ ธี ก ารจั ด สอบแข่ ง ขั น หรื อ ร้ อ งขอให้ ค ณะกรรมการกลางการ
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดาเนินการสอบแข่งขันแทน เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่ง ขันได้สาหรับ
การบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่ว่างต่อไป

๑๕

ข้ อ๕๕ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
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๑๖

ข้ อ ๕๖ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ
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ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยการดาเนินการสอบแข่งขัน ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นเจ้าของบัญชี
ในกรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วย
ดาเนินการสอบแข่งขัน ให้จังหวัดซึ่งเป็นศูนย์อานวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขตเป็นเจ้าของบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ สาหรับการแบ่งภาค/เขตในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศกาหนด
ข้อ ๕๗๑๗ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (กสถ.) ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต ดังนี้
๕๗.๑ ภาคกลาง เขต ๑ ได้แก่ ๑.จังหวัดชัยนาท ๒.จังหวัดนนทบุรี ๓.จังหวัด
ปทุมธานี ๔.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕.จังหวัดลพบุรี ๖.จังหวัดสระบุรี ๗.จังหวัดสิงห์บุรี ๘.จังหวัดอ่างทอง
๕๗.๒ ภาคกลาง เขต ๒ ได้แก่ ๑. จังหวัดจันทบุรี ๒. จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓.จังหวัด
ชลบุรี ๔. จังหวัดตราด ๕. จังหวัดนครนายก ๖. จังหวัดปราจีนบุรี ๗. จังหวัดระยอง ๘. จังหวัดสมุทรปราการ
๙.จังหวัดสระแก้ว
๕๗.๓ ภาคกลาง เขต ๓ ได้แก่ ๑. จังหวัดกาญจนบุรี ๒. จังหวัดนครปฐม
๓. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๔. จังหวัดเพชรบุรี ๕. จังหวัดราชบุรี ๖. จังหวัดสมุทรสงคราม ๗.จังหวัดสมุทรสาคร
๘. จังหวัดสุพรรณบุรี
๕๗.๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ ได้แก่ ๑.จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒.จังหวัดขอนแก่น
๓.จังหวัดชัยภูมิ ๔.จังหวัดนครราชสีมา ๕.จังหวัดบุรีรัมย์ ๖.จังหวัดมหาสารคาม
๕๗.๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ ได้แก่ ๑.จังหวัดมุกดาหาร ๒.จังหวัดยโสธร
๓.จังหวัดร้อยเอ็ด ๔.จังหวัดศรีสะเกษ ๕.จังหวัดสุรินทร์ ๖.จังหวัดอานาจเจริญ ๗.จังหวัดอุบลราชธานี
๕๗.๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๓ ได้แก่ ๑.จังหวัดนครพนม ๒.จังหวัดบึงกาฬ
๓.จังหวัดเลย ๔.จังหวัดสกลนคร ๕.จังหวัดหนองคาย ๖. จังหวัดหนองบัวลาภู ๗.จังหวัดอุดรธานี
๕๗.๗ ภาคเหนือ เขต ๑ ได้แก่ ๑.จังหวัดเชียงราย ๒.จังหวัดเชียงใหม่ ๓.จังหวัดน่าน
๔.จังหวัดพะเยา ๕.จังหวัดแพร่ ๖.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗.จังหวัดลาปาง ๘.จังหวัดลาพูน
๕๗.๘ ภาคเหนือ เขต ๒ ได้แก่ ๑.จังหวัดกาแพงเพชร ๒.จังหวัดตาก ๓.จังหวัดนครสวรรค์
๔.จังหวัดพิจิตร ๕.จังหวัดพิษณุโลก ๖.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๗.จังหวัดสุโขทัย ๘.จังหวัดอุตรดิตถ์ ๙.จังหวัดอุทัยธานี
๕๗.๙ ภาคใต้ เขต ๑ ได้แก่ ๑.จังหวัดกระบี่ ๒.จังหวัดชุมพร ๓.จังหวัด
นครศรีธรรมราช ๔.จังหวัดพังงา ๕.จังหวัดภูเก็ต ๖.จังหวัดระนอง ๗.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕๗.๑๐ ภาคใต้ เขต ๒ ได้แก่ ๑.จังหวัดตรัง ๒.จังหวัดนราธิวาส ๓.จังหวัดปัตตานี
๔.จังหวัดพัทลุง ๕.จังหวัดยะลา ๖.จังหวัดสงขลา ๗.จังหวัดสตูล
ข้อ ๕๘๑๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน

๑๗

ข้ อ ๕๗ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ
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๕๘.๑ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการสอบแข่งขัน ให้มีคณะกรรมการ
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานและกรรมการจานวน ๖ คน
โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เสนอรายชี่อให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้มีผู้แทนจาก ก.อบต.จังหวัด อย่างน้อย ๑ คน เป็นกรรมการ และให้มีหน่วยงานกลาง
ที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือกจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่เห็นสมควรเป็นผู้รับผิดชอบในการ
สอบแข่งขัน ทาหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสอบแข่งขันมีหน้าที่อานวยการสอบและดาเนินการสอบแข่งขัน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้
เท่าที่จาเป็นโดยไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน และวิธีการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจน
กากับดูแลหน่วยงานกลางที่ ก.อบต.จังหวัดคัดเลือกดาเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕๘.๒ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้คณะกรรมการกลางการ
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดาเนินการสอบแข่งขันแทน ให้ กสถ.ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทน ก.จ. ที่ ก.จ.คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝุายละ ๑ คน
(๒) ผู้แทน ก.ท. ที่ ก.ท.คัดเลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้แทนปลัดเทศบาล
และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝุายละ ๑ คน
(๓) ผู้แทน ก.อบต. ที่ ก.อบต.คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝุายละ ๑ คน
(๔) เลขาธิการ ก.พ.หรือผู้แทน
(๕) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(๖) อธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน
(๗) ให้ ร องอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ อ ธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วน
ท้องถิ่น และให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๖) ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล คัดเลือกมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่มีความเหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน และให้อธิการบดีหรือผู้แทนของมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่ได้รับการคัดเลือกให้ดาเนินการจัดสอบแข่งขันเป็นกรรมการ โดยที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก
นั้น มีหน้าที่ผลิตข้อสอบ การตรวจข้อสอบ ประมวลผลคะแนนสอบ หรืองานอื่นที่ กสถ.มอบหมาย

๑๘
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ในการคัดเลือกประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้
กรรมการตาม (๑) – (๗) ประชุมกันเพื่อคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
โดยให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
๑. กาหนดระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ในกระบวนการบริหารจัดการ
สอบแข่งขันเพื่อให้จังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์อานวยการสอบแข่งขัน ในแต่ละภาค/เขต และ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
๒. ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๓. ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชีภาค/เขต
๔. พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขตเป็นศูนย์อานวยการสอบแข่งขัน และ
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยอานวยการตามที่เห็นสมควร
๕. รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ทราบ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
๖. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มอบหมาย
ข้อ ๕๙๑๙ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ง
ระดับต่างๆ ให้มีรายละเอียด ดังนี้
ข้อ ๕๙.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) กาหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน
ให้ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยให้คานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ตามระดับตาแหน่งดังนี้
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กาหนดคะแนนเต็ม
๒๕ คะแนน
ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุป
ความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือ
ให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
(๒) วิชาภาษาไทย กาหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือ
ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคา

๑๙

ข้ อ ๕๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ
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ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
ดังกล่าว
(๓) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กาหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งและอานาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล
ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข้อ ๕๙.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) กาหนดคะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือ
สองอย่าง แต่เมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู้
ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย
ข้ อ ๕๙.๓ ภาคความเหมาะสมกั บต าแหน่ ง (ภาค ค) ก าหนดคะแนนเต็ ม ๑๐๐
คะแนน
ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้
อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ให้คณะกรรมการประชุมเพื่อกาหนดช่วง
คะแนนสูงสุด ต่าสุด ให้ชัดเจน กรณีกรรมการคนใดให้คะแนนต่างจากเกณฑ์ที่กาหนดให้ถือว่าเสียไปไม่ต้อง
นาไปคานวณกับคะแนนของคณะกรรมการอื่นแต่อย่างใด
การดาเนินการทดสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค อาจดาเนินการทดสอบในคราว
เดียวกัน หรือดาเนินการทดสอบภาคหนึ่ง ภาคใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้หน่วยดาเนินการ
สอบแข่งขันประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วย
ข้อ ๖๐๒๐ วิธีการดาเนินการสอบแข่งขัน
ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันสารวจตรวจสอบตาแหน่งและอัตราว่างให้ถูกต้อง
และดาเนินการสอบแข่งขัน ดังนี้
ข้อ ๖๐.๑ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๒๐

ข้ อ ๖๐ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ
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(๑) ชื่อตาแหน่งและจานวนอัตราว่างที่บรรจุแต่งตั้ง
(๒) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบสาหรับตาแหน่งนั้น
(๓) เงินเดือนที่จะได้รับสาหรับตาแหน่งนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ
(๔) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
(๕) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(๖) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(๗) เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง
(๘) เรื่องอื่นๆหรือข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรทราบ
การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัคร
สอบ ก่อนวันที่เริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทาการและแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัด หรือจะประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้
ข้อ ๖๐.๒ ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดาเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนี้ได้เท่าที่จาเป็น
และไม่ขัดต่อหลักสูตรแล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทาการ
ข้อ ๖๐.๓ ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ หรือ
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ท โดยให้มีกาหนดเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทาการ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขัน
ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันเสนอประธานกรรมการเพื่อประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบ
ได้ไม่น้อยกว่า ๕ วันทาการแต่ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของรับสมัครสอบโดย
จะต้องประกาศการขยายเวลานั้นก่อนวันครบกาหนดวันปิดรับสมัครสอบ
ข้อ ๖๐.๔ ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทาการ
ข้อ ๖๐.๕ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้
คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
โดยต้องนาคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน ทั้งนี้ให้คานึงถึงหลัก
วิชาการวัดผลด้วย
ข้อ ๖๐.๖๒๑ ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันสาหรับการสมัครสอบ
ตามอัตราที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กาหนด โดยอนุโลม ตามบัญชีอัตราค่าสมัคร
สอบแข่งขันแนบท้าย
๒๑

ข้ อ ๖๐.๖ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
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ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะเสนอให้ คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป
ข้อ ๖๐.๗ เมื่อได้ดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการ
สอบแข่งขันรายงานผลการสอบแข่งขันต่อหน่วยดาเนินการสอบแข่งขันและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ต่อไป
ข้อ ๖๑๒๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ข้อ ๖๑.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้จัดเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม
สูงลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนวิชาความรู้พื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ทั้งนี้
ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
ข้อ ๖๑.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กาหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบ
ระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการ
บรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐
วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖๒๒๓ เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง
ข้อ ๖๒.๑ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้อง
ดารงตาแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย ๑ ปีไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไป
สังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้ อนึ่งเมื่อจังหวัดเจ้าของบัญชีได้ส่งบุคคลใดไปเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับผู้นั้นเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง
ข้อ ๖๒.๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้
ในตาแหน่งนั้นหรือตาแหน่งอื่นที่กาหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่

๒๒

ข้ อ ๖๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒๓

ข้ อ ๖๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
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ผู้นั้นนามาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ข้อ ๖๒.๓ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นให้ระบุว่าจะรับ
โอนมาบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้ เว้นแต่
หน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในตาแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่า
ที่ไม่สูงกว่าระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
ข้อ ๖๒.๔ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
ข้อ ๖๓๒๔ การอนุญาตให้ใช้บัญชี
ข้อ ๖๓.๑ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน ให้
บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
ได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจานวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตาแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
ได้ที่อยู่ในลาดับถัดไปให้ดารงตาแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลาดับที่ที่สอบแข่งขันได้
ข้อ ๖๓.๒ กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันสามารถอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตาบลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่
ประสงค์จะขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันดังกล่าวสามารถใช้บัญชีเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
หรือตาแหน่งอื่นที่กาหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนามาสมัคร
สอบแข่งขันแต่ต้องเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่ง
หน่วยงานที่ขอใช้บัญชีจะต้องมีพื้นที่อยู่ในภาค/เขตที่กาหนด ทั้งนี้จะต้องดาเนินการหลังจากที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนครบจานวนแล้ว
ข้อ ๖๓.๓ การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นที่มีระดับเดียวกัน
หรือระดับสูงกว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่มีระดับต่ากว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าตาแหน่งที่ขอใช้จาก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และมีคุณวุฒิ
ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าคุณวุฒิ ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกันกับตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและ
ในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้นหรือบัญชีของศูนย์
ภาค/เขตในตาแหน่งนั้นโดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปดารงตาแหน่งที่มีระดับต่ากว่าด้วย
กรณีตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตไม่มี หรือบรรจุ
แต่งตั้งครบทั้งบัญชีแล้ว ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนั้นหรือตาแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของ

๒๔

ข้ อ ๖๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ
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บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตอื่นได้ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
กาหนด
ข้อ ๖๔ ๒๕การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุ
แต่งตั้ง
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เจ้าของบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้กาหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
(๔) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะ
รับการบรรจุ
(๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับ
ราชการในตาแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลาดับแรกที่จะบรรจุ
ในครั้งต่อไป
การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของ
บัญชีพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจาเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลาดับสุดท้ายเพื่อ
บรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้
ข้อ ๖๕๒๖ กรณีการพบทุจริตในการดาเนินการสอบแข่งขัน
กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทาให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรมในระหว่างดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับการ
สอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงาน
ส่วนตาบล กรณีผู้ดาเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน ฉบับลงวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๔๙
๒๕

ข้ อ ๖๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒๖

ข้ อ ๖๕ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ
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ข้อ ๖๖๒๗ การรายงานผลการดาเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
ข้อ ๖๖.๑ กรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน
(๑) ให้รายงานการดาเนินการสอบแข่งขันให้สานักงาน ก.อบต.จังหวัด ทราบ โดย
ส่งสาเนาแต่งตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด และสาเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ๒ ชุด ไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ก่อนเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ
(๒) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้รายงานต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลภายใน
๑๕ วันทาการ นับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันโดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไป
ก. บัญชีกรอกคะแนน
๑ ชุด
ข. สาเนาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑ ชุด
(๓) หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือขึ้นบัญชีเพิ่มเติมให้รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลนับแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น
(๔) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าสอบกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอื่นๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิมให้รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๖๖.๒ กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
ให้รายงานผลตามข้อ ๖๖.๑ ต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล”
ข้อ ๖๗ ๒๘ ยกเลิก
ข้อ ๖๘ ๒๙ ยกเลิก
ข้อ ๖๙ ๓๐ ยกเลิก
ข้อ ๗๐ ๓๑ ยกเลิก
ข้อ ๗๑ ๓๒ ยกเลิก

๒๗

ข้ อ ๖๖ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒๘

ข้อ ๖๗ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒๙

ข้อ ๖๘ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓๐

ข้อ ๖๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓๑

ข้อ ๗๐ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
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ข้อ ๗๒ ๓๓ ยกเลิก
ข้อ ๗๓ ๓๔ ยกเลิก
ข้อ ๗๔ ๓๕ ยกเลิก
ข้อ ๗๕ ๓๖ ยกเลิก
ข้อ ๗๖ ๓๗ ยกเลิก
ส่วนที่ ๒
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ข้อ ๗๗ ๓๘ ยกเลิก
ข้อ ๗๘๓๙ ยกเลิก
ข้อ ๗๙ ๔๐ ยกเลิก
ข้อ ๘๐ ๔๑ ยกเลิก
ข้อ ๘๑ ๔๒ ยกเลิก

๓๒

ข้อ ๗๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓๓

ข้อ ๗๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรี ธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓๔

ข้อ ๗๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓๕
ข้อ ๗๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓๖

ข้อ ๗๕ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓๗

ข้อ ๗๖ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓๘

ข้อ ๗๗ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จาเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๓๙

ข้ อ ๗๘ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่

จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔๐

ข้ อ ๗๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่

จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔๑

ข้ อ ๘๐ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่

จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔๒

ข้อ ๘๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จาเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
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ข้อ ๘๒ ๔๓ ยกเลิก
ข้อ ๘๓ ๔๔ ยกเลิก
ข้อ ๘๔ ๔๕ ยกเลิก
ข้อ ๘๕ ๔๖ ยกเลิก
ส่วนที่ ๓
การสอบคัดเลือก
ข้อ ๘๖ ๔๗ ในการสอบคั ด เลื อ กพนั ก งานส่ ว นต าบลให้ ด ารงต าแหน่ ง ต่ า งสายงาน ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถ
ดาเนินการได้อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เป็นหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกแทนก็ได้
โดยให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนั้ น เป็น เจ้ าของบั ญ ชีส อบคัด เลื อ ก และรับ ผิ ด ชอบค่า ใช้ จ่า ยในการ
ดาเนินการสอบคัดเลือก
ข้อ ๘๗ ๔๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ข้อ ๘๗.๑ กรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง จานวน ๖ คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
เป็นประธาน
(๒) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มี
ลักษณะงานเกี่ยวกับตาแหน่งที่สอบคัดเลือก จานวน ๒ คน
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่ดาเนินการสอบคัดเลือกมอบหมาย
(๔) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย
(๕) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ที่ดาเนินการสอบคัดเลือก หากเป็นกรณีที่สอบคัดเลือกตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้แต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วน
๔๓

ข้ อ ๘๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่

จาเป็ นต้ องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔๔

ข้อ ๘๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จาเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔๕

ข้อ ๘๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จาเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔๖

ข้อ ๘๕ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จาเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
๔๗

ข้ อ ๘๖ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๔๘

ข้ อ ๘๗ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
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ตาบลอื่นซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับตาแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลที่ดาเนินการสอบคัดเลือก
ให้หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือพนักงานส่วนตาบลใน
องค์การบริหารส่วนตาบลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจานวน ๑ คน เป็นเลขานุการ
และมีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน
ข้ อ ๘๗.๒ กรณี ร้ อ งขอให้ ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล เป็ น หน่ ว ย
ดาเนินการสอบคัดเลือกแทนให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้น
คณะหนึ่ง จานวน ๖ คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
เป็นประธาน
(๒) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มี
ลักษณะงานเกี่ยวกับตาแหน่งที่สอบคัดเลือก จานวน ๒ คน
(๓) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล จานวน ๑ คน
(๔) ผู้แทนพนักงานส่วนตาบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จานวน ๑ คน
(๕) เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ทั้งนี้ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน
๔๙
ข้ อ ๘๘ คณะกรรมการสอบคั ด เลื อ กอาจแต่ ง ตั้ ง กรรมการออกข้ อ สอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง กรรมการด้านอื่น ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือก และกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจาเป็น
ข้อ ๘๙๕๐ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์
และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบได้ เ ท่ า ที่ จ าเป็ น และไม่ ขั ด ต่ อ เงื่ อ นไขการก าหนดหลั ก สู ต รและวิ ธี ก าร
ดาเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ แล้วให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกประกาศเป็นการทั่วไป
ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกตาแหน่งบริหาร ให้กาหนดวันสอบคัดเลือกปีละไม่เกิน ๔ ครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม
(๒) ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายน
(๓) ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายน
(๔) ครั้งที่ ๔ วันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม
๕๑
ข้อ ๙๐ หลั กสู ตรและวิธีการสอบคัดเลื อก คุ ณสมบัติผู้ มีสิ ทธิส อบคัดเลื อกในแต่ล ะ
ตาแหน่งให้เป็นไปตามที่ ก.อบต. กาหนด โดยแจ้งเป็นหนังสือ

๔๙

ข้ อ ๘๘ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๕๐

ข้อ ๘๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๕๑

ข้อ ๙๐ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
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ข้อ ๙๑๕๒ ให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบ ก่อนวันเริ่มรับสมัคร
สอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทาการ โดยระบุชื่อตาแหน่ง สายงาน และจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้ง คุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตร และวิธีการสอบคัดเลือก กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จาเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการกาหนดหลักสูตรและวิธีการดาเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ และข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรทราบ โดยปิดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
นั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัคร ก่อนวันเริ่มสมัครสอบคัดเลือก และแจ้งคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลทุกจังหวัด ทั้งนี้ จะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้
ข้อ ๙๒ ๕๓ ให้ ห น่ว ยดาเนินการสอบคัดเลื อ ก แต่งตั้งเจ้ าหน้าที่รับสมัค รสอบ และจะ
กาหนดให้รับสมัครสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกาหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า
๑๐ วันทาการ
ข้อ ๙๓ ๕๔ ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดใน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
ข้อ ๙๔๕๕ ให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่
น้อยกว่า ๑๐ วันทาการ
ข้อ ๙๕ ๕๖การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
ข้อ ๙๖ ๕๗การสอบคัดเลือก จะต้องสอบตามหลั กสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกจะกาหนดให้ผู้สมัครสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งในคราวเดียวกั นหรือดาเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ข้อ ๙๕ สอบในภาคอื่นต่อไปได้ เว้นแต่การสอบคัดเลือกตาแหน่งบริหารเพื่อดารงตาแหน่งบริหารต่างสาย
งานให้ ด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กโดยทดสอบภาคความรู้ ค วามสามารถเฉพาะต าแหน่ง และภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง

๕๒

ข้อ ๙๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๕๓

ข้อ ๙๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๕๔

ข้อ ๙๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๕๕

ข้อ ๙๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๕๖

ข้อ ๙๕ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๕๗

ข้อ ๙๖ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
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ข้อ ๙๗ ๕๘ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในการสอบคัดเลือกให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รายงานให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกทราบ
เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิด
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกให้ยกเลิกการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
กรณีหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้ประธานกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล มีอานาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้น
ข้อ ๙๘ ๕๙เมื่อได้ดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบคัดเลื อกจัดทา
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเรียงลาดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ในแต่ละภาค คะแนนรวมทุกภาค
และลาดับที่ที่สอบคัดเลือกได้ รายงานต่อหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก เพื่อดาเนินการประกาศรายชื่อ
ผู้สอบคัดเลือกได้ต่อไป
ข้อ ๙๙ ๖๐ การประกาศรายชื่อผู้ ส อบคัดเลือกได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๙๕ ให้
เรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง มากกว่ า เป็ น ผู้ อ ยู่ ในล าดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ าได้ ค ะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนน ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ อยู่ในลาดับที่สูงกว่า เว้นแต่การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสาย
งานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้ค ะแนนภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ทั้งนี้ ให้ ป ระกาศขึ้นบัญชีผู้ ผ่ านการสอบคัดเลื อก จานวน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และ
เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก
ข้อ ๑๐๐ ๖๑การดาเนินการสอบคัดเลื อกให้ห น่วยดาเนินการสอบคัดเลื อกดาเนินการ
ดังต่อไปนี้

๕๘

ข้อ ๙๗ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๕๙

ข้อ ๙๘ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๖๐

ข้อ ๙๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๖๑

ข้อ ๑๐๐ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
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(๑) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ๑ ชุด และสาเนาประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก ๓ ชุด ไปยังสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบ
คัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ
(๒) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้สาเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก และบัญชี
กรอกคะแนน จ านวน ๑ ชุ ด ไปยัง ส านั กงานคณะกรรมการพนัก งานส่ ว นตาบลภายใน ๕ วัน ท าการ
นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบคัดเลือก
(๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
สอบ กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิมให้รายงานไปยัง
สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วันที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๑๐๑ ๖๒ ยกเลิก
ส่วนที่ ๔
การคัดเลือก
๖๓
ข้อ ๑๐๒ การคัดเลือกตามข้อ ๕๔ (๔) เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่ง
บริหารในระดับที่สูงขึ้น ให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจังหวัดที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายเป็นผู้ดาเนินการ
การคัดเลือกอาจดาเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธี
ประเมินหรือวิธีอื่นใด วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คานึงถึงผลงาน ความรู้
ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด”
ข้อ ๑๐๓ ๖๔การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น ให้ดาเนินการได้ ๓ กรณี ดังนี้
(๑) การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
ในระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ
(๒) การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพือ่ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
นอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตาแหน่งสายงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
(๓) การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับ
ตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล

๖๒

ข้อ ๑๐๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๖๓

ข้อ ๑๐๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล(ฉบับที่๒๔) วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
๖๔

ข้อ ๑๐๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบลเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๒)วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗
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ข้อ ๑๐๔ ๖๕การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นใน
ระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ ตามข้อ ๑๐๓(๑) ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
กาหนด ดังนี้
(๑) พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(๒) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมาของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้น
(๓) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม(๒) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่ง
ที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
(๔) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตาบลที่จะผ่านการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ.กาหนดไว้เป็น
มาตรฐานสาหรับข้าราชการพลเรือน
(๕) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ ๑๐๕ ๖๖การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตามข้อ ๑๐๓ ( ๒)
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด)กาหนด ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

๖๕

ข้อ ๑๐๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๒)วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗
๖๖

ข้อ ๑๐๕ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๒)วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗
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(๒)๖๗ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย
(ก) ประธาน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตาบล หรือผู้ที่เคยเป็น
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตาบลที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย
๑ ระดับหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน
(ข) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝุายพลเรือนในจังหวัด
หรือในอาเภอที่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ตั้งอยู่ ที่มีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่สาหรับตาแหน่ง
ที่ประเมินที่ดารงตาแหน่งสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย ๑ ระดับ
(ค) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล หรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนตาบลที่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับตาแหน่งที่ขอประเมิน หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ที่มีความชานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งมีผลเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถจานวน
ไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
(ง) เลขานุการ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งเลขานุการ จานวน ๑ คน”
(๓) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้น
(๔) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม ข้อ๑๐๕(๒) กาหนดแบบ และวิธีการ
ประเมินคุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตาม ข้อ๑๐๕(๓) โดยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤติ
และประวัติการรับราชการ
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่ง
ที่จะประเมิน
(ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชา
(๕) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตาบลที่จะผ่านการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ.กาหนดไว้เป็น
มาตรฐานสาหรับข้าราชการพลเรือน
(๖) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึน้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ ๑๐๖ ๖๘การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นอกระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือตาแหน่ง

๖๗

ข้อ ๑๐๕(๒) แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๕)วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘
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ประเภทวิชาชีพเฉพาะตามข้อ ๑๐๓(๒) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ดาเนินการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(๒) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานโดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน
ระดับเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๓) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้น
(๔) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตามข้อ๑๐๖(๒) กาหนดแบบ และวิธีการ
ประเมินคุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตามข้อ๑๐๖(๓) โดยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤติและ
ประวัติการรับราชการ
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่ง
ที่จะประเมิน
(ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชา
(๕) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตาบลที่จะผ่านการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ.กาหนดไว้เป็น
มาตรฐานสาหรับข้าราชการพลเรือน
(๖) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ข้อ ๑๐๗ ๖๙การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น สาหรับตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๑๐๓(๓) ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการได้
อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล( ก.อบต.จังหวัด)ดาเนินการแทนให้ก่อน หากไม่สามารถทา
ได้ให้ร้องขอส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐดาเนินการแทนก็ได้

๖๘

ข้อ ๑๐๖ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๒)วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗
๖๙

ข้อ ๑๐๗ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๒)วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗

42

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)กาหนด ดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จานวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ประกอบด้วย
 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล( ก.อบต.จังหวัด ) ๑ คน
ประธานกรรมการ
 ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด) ๒ คน
กรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน
กรรมการ
 นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
 ท้องถิ่นจังหวัด
กรรมการ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
 ผู้แทนพนักงานส่วนตาบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง เลขานุการ
(๒) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้ดาเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการประเมินหรือ
วิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกาหนดรายการดังต่อไปนี้
(๒.๑) เกณฑ์ในการคัดเลือก
เกณฑ์ในการคัดเลือกควรพิจารณาว่าผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะเข้ารับการ
คัดเลือก ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก จัดทาและนาเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดารงตาแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนาเสนอผลงาน
ในอดีตที่ประสบความสาเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
(๒.๑.๑) สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่
ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ จานวน ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก
(๒.๑.๑.๑) วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต
จานวน ๔๐ คะแนน
ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่
ของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง
โดยพิจารณาจาก
(ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
จานวน ๒๐ คะแนน
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วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก
ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องจัดทาเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรนาเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ข้อมูลส่วนบุคคล
 แนวคิดในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
 แนวทางพัฒนางานในหน้าที่
 แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหากได้รับการ
คัดเลือก
(ข) ผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต จานวน ๒๐ คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทาเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ
ความสาเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนาไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น
หรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จานวนมาก ๆ
หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถนาไปปฏิบัติจนประสบผลสาเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้
จัดทาเป็นเอกสารนาเสนอคณะกรรมการคัดเลือก(อาจจัดทารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้)
(๒.๑.๑.๒) ความสามารถในการบริหาร ๓๐ คะแนน พิจารณาจาก
(ก) ความรู้ในการบริหาร จานวน ๑๐ คะแนน เช่น หลักการบริหาร
สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ
(ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จานวน ๑๐ คะแนน
พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นา ปฏิภาณไหวพริบความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก
(ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จานวน ๑๐ คะแนน
พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น
(๒.๑.๑.๓) บุคลิกภาพและภาวะผู้นา ๓๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก
(ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จาเป็นสาหรับนักบริหาร
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น
มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด
กล้าทา กล้านา กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส
(ข) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทนและเอาใจใส่
หน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
(ค) มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงาน
ทุกระดับแก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
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(ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
(จ) ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์
(ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้
(๒.๑.๒) คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้แก่
(ก) การได้รับเงินเดือน ๒๐ คะแนน
(ข) วุฒิการศึกษา ๑๕ คะแนน
(ค) ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ๒๐ คะแนน
(ง) อายุราชการ ๑๕ คะแนน
(จ) การรักษาวินัย(ย้อนหลัง ๕ ปี) ๑๕ คะแนน
(ฉ) ความดีความชอบ(ย้อนหลัง ๕ ปี) ๑๕ คะแนน
(๒.๒) วิธีการคัดเลือก
กาหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีการอื่น
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ประกาศ
ไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยกาหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทาเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ใน
การปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดทาเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสาเร็จ
โดยต้องยื่นเอกสารตามจานวนชุดที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร
ตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครและให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนาเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบ
ความสาเร็จต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
(๒.๓) ขั้นตอนการคัดเลือก
(๒.๓.๑) เมื่อจะมีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่มี
ตาแหน่งว่างแจ้งชื่อตาแหน่ง เลขที่ตาแหน่งและข้อมูลต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการพิจารณา เช่น หน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถที่ต้องการของแต่ละตาแหน่ง เป็นต้น
(ตามแบบแนบท้าย) ให้คณะกรรมการคัดเลือกที่องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งวิเคราะห์งาน
ในตาแหน่งที่ว่างหรือจะว่างกาหนดความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับ
ตาแหน่ง หรือเป็นการกาหนดว่าพฤติกรรมแบบใดหรือคุณลักษณะแบบใดของผู้เข้ารับการคัดเลือก
ที่จะสามารถทางานนั้นได้ประสบความสาเร็จ ซึ่งได้แก่ สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ และคุณลักษณะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจ
พิจารณาแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยมสร้างสรรค์ของนักบริหารที่พึงมี การปฏิบัติงานที่จาเป็นต้องดาเนินการ
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตลอดจนแรงจูงใจที่จะเป็นแรงขับให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ประสบความสาเร็จเป็นต้น
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(๒.๓.๒) คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการคัดเลือก
พนักงานส่วนตาบลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ว่างให้สอดคล้องกับหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติ
มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้
(๒.๓.๒.๑) กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าแต่ละพฤติการณ์
หรือคุณลักษณะต่าง ๆ นั้น ควรพิจารณาจากข้อมูลใดประกอบการพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะของผู้บริหาร เช่น พิจารณาจากประวัติการทางาน ประวัติส่วนบุคคล ประสบการณ์
การฝึกอบรม และดูงานผลการปฏิบัติงานตามเปูาหมายในอดีตด้านบริหารการจัดการ วิสัยทัศน์ เป็นต้น
(๒.๓.๒.๒) กาหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน โดยวิธีการสัมภาษณ์ หรือ
อาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติม โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนาเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสาเร็จที่
ผ่านมาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคล
ในตาแหน่งที่เปิดคัดเลือก ทั้งนี้ให้ระบุจานวนเอกสารที่ต้องจัดส่ง กาหนดวันส่งเอกสารวิสัยทัศน์
และผลงานและกาหนดเสนอวิสัยทัศน์และผลงานในวันคัดเลือก(สัมภาษณ์)
(๒.๓.๒.๓) ให้ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร โดยมีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทาการ และให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และให้ประกาศกาหนดวัน
เวลา สถานที่ดาเนินการคัดเลือก ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ก่อนวันดาเนินการคัดเลือกไม่น้อย
กว่า ๕ วันทาการ
(๒.๓.๒.๔) การประกาศรับสมัคร และรับสมัคร ให้กาหนดวันคัดเลือกให้
พร้อมกันทั่วประเทศปีละไม่เกิน ๔ ครั้ง ดังนี้
(ก) ครั้งที๑่ วันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม
(ข) ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายน
(ค) ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายน
(ง) ครั้งที่ ๔ วันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม
(๒.๓.๒.๕) ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงาน
ทีป่ ระสบความสาเร็จตามจานวนที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในวันรับสมัคร
เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกได้ศึกษาพิจารณาก่อน
(๒.๓.๒.๖) ในการดาเนินการคัดเลือก ให้เลขานุการคณะกรรมการ
คัดเลือกเสนอรายชื่อพนักงานส่วนตาบลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ต่อคณะกรรมการคัดเลือก โดย
ข้อมูลดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความ
ต้องการของตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าที่ของตาแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและ
วิธีการทางาน การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับตาแหน่งอื่น และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับงาน
ของตาแหน่งที่จะแต่งตั้งอันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจน
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คุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และจาเป็นต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่ง เป็นต้น
(ข) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และประวัติ
ส่วนตัวของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทั้งประวัติ
การศึกษา การฝึกอบรม ดูงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ความชานาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงาน
สาคัญพิเศษหรือผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ ความชานาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงาน
สาคัญพิเศษหรือผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถของข้าราชการ ประวัติทางวินัยในอดีตของ
พนักงานผู้นั้นซึ่งควรเป็นข้อมูลที่เก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และทันสมัย
อยู่เสมอ
(ค) ข้อมูลย้อนหลัง ๒ ปี เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจาปี
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกคน
(๒.๔) ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนจากการดาเนินการคัดเลือกแล้ว
จัดลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่าสุดและให้พิจารณาผู้ที่มีอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
จะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวม
เท่ากัน ให้จัดลาดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในตาแหน่งระดับปัจจุบันก่อน
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในตาแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณา
จากเงินเดือนมากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใด
มีอายุมากกว่า
(๒.๕) เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนตาบล โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลาดับตามผล
คะแนนรวม โดยให้ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพื่อจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่คัดเลือกตามลาดับต่อไป
(๒.๖) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ให้ดารงตาแหน่ง
ตามลาดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด )
(๒.๗) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลัง
มีตาแหน่งว่างเพิ่มอีก ก็อาจให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในลาดับที่ถัดไปตาม
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ประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ดารงตาแหน่งได้ ภายใน ๖๐ วัน หรืออาจดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๑๐๘ ๗๐ให้องค์การบริหารส่วนตาบล รายงานการดาเนินการดังคัดเลือก ดังนี้
(๑) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ๑ ชุด และสาเนาประกาศรับสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก ๒ ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด) ก่อนเริ่มรับสมัคร
ไม่น้อยกว่า ๗ วันทาการ โดยให้ส่งสาเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจานวน ๑ ชุด ให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ทราบด้วย
(๒) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น ให้องค์การบริหารส่วนตาบล รายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายใน ๕ วันทาการนับแต่วันประกาศผลการ
คัดเลือกโดยให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) สาเนาบัญชีการกรอกคะแนน
๑ ชุด
(ข) สาเนาประกาศผลการคัดเลือก
๑ ชุด
(๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก
และอื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิม ให้รายงานสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
โดยด่วนที่สุด
หมวด ๕
การบรรจุและแต่งตั้ง
๗๑
ข้อ ๑๐๙ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล เพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนั้น หรือ
ตาแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งกาหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกัน
กับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนามาสมัครสอบแข่งขัน
การร้องขอให้ดาเนินการสอบแข่งขัน การดาเนินการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีการ
สอบแข่งขัน การใช้บัญชีการสอบแข่งขัน การขอใช้บัญชีและการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
มิให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ ๑๑๑
ข้อ ๑๑๖ ข้อ ๑๑๗ ข้อ ๑๒๓ ข้อ ๑๒๙ และข้อ ๑๓๓”

๗๐

ข้อ ๑๐๘ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๒)วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗
๗๑

ข้อ ๑๐๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล(ฉบับที่๒๔) วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
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ข้อ ๑๑๐ ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในลาดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด
ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือ
ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. ) อยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้นไม่ได้
ข้อ ๑๑๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการ องค์การ
บริหารส่วนตาบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจบรรจุ
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความชานาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการในองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ข้อ ๑๑๒ องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการจะต้อง
มีลักษณะต่อไปนี้
(๑) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล มีความจาเป็น
ทีจ่ ะต้องใช้บุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญงานในระดับผู้ชานาญการ หรือผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถและความชานาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน
(๒) มีการกาหนดตาแหน่งผู้ชานาญการ เพื่อรองรับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ตาม (๑) โดยพิจารณากาหนดระดับตาแหน่งให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งนั้น
เป็นตาแหน่งระดับ ๖ ระดับ ๗ หรือระดับ ๘
ข้อ ๑๑๓ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล มีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
ที่จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เสนอเหตุผลและ
ความจาเป็น คาชี้แจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และความชานาญงานสูงในระดับผู้ชานาญการ แล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานในตาแหน่งที่ขอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทางาน
และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา ตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา
ในเหตุผลคาชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้
(๑) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตาแหน่งที่จะบรรจุ และระดับตาแหน่ง
(๒) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตาแหน่งที่จะบรรจุ
(๓) เหตุผลความจาเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้
(๔) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้
ข้อ ๑๑๔ กรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ ๑๑๓
แต่ยังมิได้กาหนดตาแหน่งผู้ชานาญการ ตามที่กาหนดในข้อ ๑๑๒ (๒) ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
เสนอขอกาหนดตาแหน่งผู้ชานาญการขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากตาแหน่งอื่น ให้คณะกรรมการพนักงาน
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ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ให้ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด ๒
ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่ง หรือการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑๕ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้เห็นชอบการบรรจุ
บุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้ชานาญการ ในตาแหน่งใด ระดับใดแล้ว ให้กาหนดอันดับเงินเดือนและ
ขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับ โดยขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ากว่าจุดกึ่งกลางระหว่าง
ขั้นสูงและขั้นต่าของอันดับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ
ข้อ ๑๑๖ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)เห็น
ว่าไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งได้ในกรณีดังนี้
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
(๓) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโดยเฉพาะ
(๔) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึง
ลาดับที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
(๕) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่ง
ที่สอบแข่งขันได้ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ ๑๑๗ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระทาการใด ๆ ในระหว่าง
รับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และผู้นั้น
ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในหมวด ๑ หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิม ภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจาก
ราชการทหาร ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบลได้
พนักงานส่วนตาบล ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้นับวันรับราชการ
ก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ
วันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพื่อประโยชน์ตามประกาศนี้
และตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการ
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ข้อ ๑๑๘ เมื่อพนักงานส่วนตาบลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนตาแหน่งในระดับเดียวกันไว้สาหรับบรรจุ
ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
ข้อ ๑๑๙ พนักงานส่วนตาบลผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร ตามข้อ ๑๑๘
หากผู้นั้นประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิม จะต้องยื่นคาขอพร้อมด้วย
หนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันพ้น
จากราชการทหาร
ข้อ ๑๒๐ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร
ตามข้อ ๑๑๙ หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทาการใด ๆ
ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อีกทั้งผู้นั้นได้ยื่นคาขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิมที่สงวนไว้
โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น
ถ้ามีเศษของ ๖ เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนาเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ ๖ เดือน ก็ให้สั่งบรรจุ
ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น
(๒) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ ๑ ปี ให้ผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูง
กว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น
(๓) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไปเศษของปี
ที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ให้สั่ง
บรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพิ่มจาก (๒) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นสาหรับ
ระยะเวลาที่คานวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคานวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน
ให้พิจารณาคานวณตามเกณฑ์ (๑) วรรคสอง
ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) นั้น จะต้องไม่ได้รับ
ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
สาหรับตาแหน่งระดับเดิม
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ข้อ ๑๒๑ ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
สายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนตาบลด้วย
ข้อ ๑๒๒ พนักงานส่วนตาบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความ
เสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิม ภายใน
กาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้นาความที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๑๙ และ
ข้อ ๑๒๐ มาใช้บังคับแก่พนักงานส่วนตาบลที่กล่าวถึงโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒๓ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการ
ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในกาหนดเวลา
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในองค์การบริหารส่วนตาบลได้
ข้อ ๑๒๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้พนักงานส่วนตาบลผู้ใดออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณากาหนดตาแหน่งในระดับเดียวกัน
สาหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไป
ปฏิบัติงานดังกล่าว
ข้อ ๑๒๕ ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือน
เต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนตาบล
เดิม จะต้องยื่นคาขอบรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการทางานตามแบบที่กาหนด ก่อนวันสิ้นสุด
กาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
ข้อ ๑๒๖ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการทางาน
ตามข้อ ๑๒๕ หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและผู้นั้นมีประวัติในการทางานที่ไปปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหายและยื่นคาขอบรรจุกลับภายในกาหนด ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน
ดังกล่าวตั้งแต่ ๖ เดือนขึน้ ไป แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล
โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น
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ถ้ามีเศษของ ๖ เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อนาเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ ๖ เดือน ก็ให้สั่งบรรจุ
ผู้นั้น กลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น
(๒) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงาน
ดังกล่าวครบ ๑ ปี ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น
(๓) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน
ดังกล่าวตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไปเศษของปีที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (๒) แล้วหากมี
ระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม
เพิ่มจากข้อ (๒) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นสาหรับระยะเวลาที่คานวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือ
จากการคานวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน ให้พิจารณาคานวณตามเกณฑ์ ข้อ (๑) วรรคสอง
ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (๑) ข้อ (๒) และ ข้อ (๓) นั้น
จะต้องไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และ
ต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งระดับเดิม
ข้อ ๑๒๗ ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการ
หากผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป
ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้าย
พนักงานส่วนตาบล ด้วย
ข้อ ๑๒๘ พนักงานส่วนตาบลที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี
ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย
และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลเดิมภายในกาหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้นาความที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒๕ และ
ข้อ ๑๒๖ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒๙ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วนตาบล
ต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องยื่นคาขอตามแบบ และเอกสารประกอบ
ดังนี้
(๑) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรอง
ถึงวันที่ยื่นขอกลับเข้ารับราชการ
(๒) สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ
(๓) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเดิม
ซึ่งมีตาแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
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(๔) สาเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่จะบรรจุ
(๕) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๖) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๗) สาเนาหนังสือสาคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หรือหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี)
(๘) สาเนาคาสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ
ข้อ ๑๓๐ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลตรวจสอบเอกสาร
ตามข้อ ๑๒๙ และประวัติการรับราชการและการทางานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยัง
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑๓๑ การพิจารณาเพื่อบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือ
ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสาหรับพนักงานส่วนตาบล
(๒) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะบรรจุ และ
แต่งตั้งตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
(๓) กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.) กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่มีระดับควบในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือก
ได้ในตาแหน่งระดับใดระดับหนึ่งที่เป็นระดับควบในสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับ
ตาแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
มิได้กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่มีระดับควบ ต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งนั้น ขึ้นบัญชีรอการเลื่อน
ระดับตาแหน่งอยู่ เว้นแต่ผู้ที่จะกลับเข้ารับราชการนั้น เป็นผู้ที่ออกจากราชการไปดารงตาแหน่งทาง
การเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออกจากราชการเพื่อติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ หรือเป็นผู้ที่ออก
จากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตาแหน่ง
ข้อ ๑๓๒ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามที่ประกาศนี้ ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือน
ไม่สูงกว่าขั้นที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ
ข้อ ๑๓๓ การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ผู้ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนตาบลให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวด ๘
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ข้อ ๑๓๔ ๗๒ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งใด
ต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.อบต.กาหนด
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งให้
หมายถึง ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง
กรณีมีเหตุผลความจาเป็น ก.อบต.อาจอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลที่มีคุณสมบัติ
ต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งได้
ข้อ ๑๓๕๗๓ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบล หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของพนักงานส่วนตาบล หรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
เกื้อกูลกันก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอานาจและ
หน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคาสั่งให้
ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบาเหน็จบานาญ
เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๑๓๖ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ยังมิได้กาหนดตาแหน่ง จะกระทามิได้
ข้อ ๑๓๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล และแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ ๑๓๘ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ให้มีการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙ เดือน
และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องดาเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่ผ่าน
การประเมิน และมีความเห็นว่าไม่ควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )

๗๒

ข้อ ๑๓๔ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘(ฉบับที๑่ ๘)
๗๓

ข้อ ๑๓๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล(ฉบับที่๒๕) วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
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ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นพนักงานส่วน
ตาบล แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่
ได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ ๑๓๙ ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
และข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบล ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ข้อ ๑๔๐ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔๙ (๒) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบล
ตามข้อ ๑๓๙ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นต้นไป
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดาเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างจริงจัง
มีความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรร
บุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๔๑ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ
ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตาม
กรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบ
ข้อ ๑๔๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ ๑๔๓ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
เสนอผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
ข้อ ๑๔๔ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจานวนสองคน
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ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้งจากผู้มีหน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน พนักงานส่วนตาบล
ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน
ข้อ ๑๔๕ ให้คณะกรรมการทาหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่
กาหนดไว้ ในข้อ ๑๔๑ ทาการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มาแล้วเป็นเวลาสามเดือน และประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือน เว้นแต่
คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลาคลอดบุตร ลาปุวยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาปุวยเพราะ
ประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้
ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๑๔๙ (๒) เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ข้อ ๑๔๖ ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณี
มีกรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจทาความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้
ข้อ ๑๔๗ เมื่อคณะกรรมการได้ดาเนินการตามข้อ ๑๔๕ แล้ว ให้ประธานกรรมการ
ประเมินผล ฯ รายงานผลการประเมินต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้
(๑) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๔๑
ให้รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตามข้อ
๑๔๙ (๒) แล้ว
(๒) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๔๑
ให้รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง
ข้อ ๑๔๘ เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับรายงานตามข้อ
๑๔๗ (๑) แล้ว ให้ประกาศว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายในห้าวันทาการนับแต่วันประกาศ
ข้อ ๑๔๙ เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับรายงานตามข้อ
๑๔๗ (๒) ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการ
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ ๑๔๗
และมีคาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
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ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้รับรายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และส่งสาเนาคาสั่งให้ออกไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่มีคาสั่ง
(๒) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ต่อไปจนครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลา
สามเดือน แล้วแต่กรณี ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่อทาการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุด
ระยะเวลาที่ขยายแล้ว และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับรายงานว่าผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้นั้นยังต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีคาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ โดยนาความใน (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๐ การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวันที่
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย และ
ให้นับวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้น
ของเดือนสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวัน
สุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา
ข้อ ๑๕๑ พนักงานส่วนตาบลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใดได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลอีก
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้
(๑) กรณีได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับ
ตาแหน่งเดิม ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่
(๒) กรณีย้ายไปดารงตาแหน่งในสายงานเดิม ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปดารงตาแหน่งในต่างสายงาน
ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่
(๓) กรณีโอนมาดารงตาแหน่งใหม่ ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
(๔) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
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ข้อ ๑๕๒ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดแล้ว หากภายหลัง
ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่งอื่นในระดับเดียวกับ
ตาแหน่งเดิมที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติ
ไปตามอานาจหน้าที่ และการรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทาง
ราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้รับเงินเดือน
ในขั้นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดารง
ตาแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ ๑๕๓ ๗๔ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาว่างลง หรือตาแหน่งว่างเนื่องจากการกาหนดขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลรายงาน
ตาแหน่งว่างนั้นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทราบ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีตาแหน่งว่างและให้
องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ว่างภายใน ๖๐ วัน นับแต่
วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง
ในการดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ว่างตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาดาเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี
ดังต่อไปนี้
(๑) รับโอนพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งและระดับเดี่ยวกับตาแหน่งที่ว่างจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตาแหน่งและระดับ
เดียวกัน
(๒) สอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างตามข้อ ๘๖
หรือข้อ ๑๐๒ แล้วแต่กรณี
(๓) คัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
ซึง่ ดารงตาแหน่งทีม่ ลี ักษณะงานเทียบเคียงได้กับตาแหน่งบริหารที่จะรับโอน โดยมีหนังสือรับรองจาก
ส่วนราชการต้นสังกัด และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น
ตามข้อ ๑๗๙ ทั้งนี้ ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตาบลตาแหน่งและระดับเดียวกับตาแหน่งที่ว่างจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลอื่นที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตาแหน่งและระดับเดียวกัน เข้ารับการคัดเลือก
ด้วย

๗๔

ข้ อ ๑๕๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล(ฉบับที่๒๔) วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
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(๔) รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือรายงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) แล้วแต่กรณี เพื่อขอใช้บัญชีในตาแหน่งที่อยู่ในประเภท
และระดับเดียวกันโดยไม่ต้องเรียงตามลาดับที่
กรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง
หรือตาแหน่งว่างเนื่องจากการกาหนดขึ้นใหม่ ว่างลงเกินกว่า ๖๐ วัน โดยที่องค์การบริหารส่วนตาบลมิได้
ดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างตาม
วรรคสอง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการตามวรรคสองแล้ว
แต่ยังไม่สามารถสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งได้ ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งว่างหรือตาแหน่งว่าง
เนื่องจากการกาหนดขึ้นใหม่ ให้ถือว่าการดาเนินการที่แล้วมาเป็นอันยกเลิก และให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) แล้วแต่กรณี ส่งบัญชี
ผู้สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกได้ของจังหวัดหรือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลดาเนินการบรรจุแทนตาแหน่งที่ว่าง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือส่งตัวผู้สอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือกได้นั้น
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประเมินผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในรอบ ๖ เดือน
ของพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.) ส่งมาบรรจุแทนตาแหน่งที่ว่าง หากผลการประเมินปรากฏว่าการปฏิบัติ
ราชการไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๗๗
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลถูกดาเนินการตามวรรคสี่ตั้งแต่ ๒ ครั้งติดต่อกัน โดยเหตุเกิด
จากการปฏิบัติราชการไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาเรียกตัวพนักงานส่วนตาบลรายดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟู
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
กรณีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ดาเนินการบรรจุแต่งตั้งตามวรรคสาม โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) แจ้งผู้กากับดูแลพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ต่อไป
หมวด ๖
การย้าย
ข้อ ๑๕4 ๗๕การย้ายพนักงานส่วนตาบล ผู้ดารงตาแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
อีกตาแหน่งหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในประเภทและระดับ
เดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
๗๕

ข้ อ ๑๕๔ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติมลงวันที่ ๓๐
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(1) กรณีการย้ายไปดารงตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตรากาลัง
สามปี ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ ๑๕5 ๗๖การย้ายพนักงานส่วนตาบลให้พิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็นเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจาเป็นอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย
ข้อ ๑๕6 ๗๗การย้ า ยพนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ ด ารงต าแหน่ ง หนึ่ ง ไปแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารง
ตาแหน่งในสายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือน
ในขั้นเดิม ทั้งนี้ ต้องเป็นตาแหน่งว่างในแผนอัตรากาลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตาแหน่ง
เดียวกัน
ข้ อ ๑๕7 ๗๘การย้ า ยพนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ
ปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทาได้ใน
กรณีเป็นตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดารงตาแหน่งสายงานอื่นนั้นในประเภทและระดับ
เดี ย วกั น โดยให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นในขั้ น เดิ ม ทั้ ง นี้ พนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ นั้ น ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบั ติเฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ งนั้นแต่ไม่จาต้องเป็นผู้ ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาก่อนและให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) พนักงานส่วนตาบลผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคาร้องขอย้ายไปดารงตาแหน่งใน
สายงานอื่นนั้น ให้ใช้แบบประเมินตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนด
(2) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า ปลัด
องค์การบริห ารส่ว นตาบล และนายกองค์การบริห ารส่ วนตาบล ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกั บ
ตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน
(3) ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นจะต้องได้คะแนนจากผลการ
ประเมินของผู้บัง คับ บัญ ชาแต่ล ะคนไม่ต่ากว่าร้อ ยละ 60 สาหรับ ตาแหน่ง ที่ต้อ งใช้เ ทคนิคเฉพาะให้
ทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
(4) กรณีมีผู้ ขอรับการแต่งตั้งเกินกว่าจานวนตาแหน่งว่างให้ นาคะแนนผลการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทาบัญชีเรียงตามลาดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเห็นควรกาหนดรายการประเมินเพิ่มเติม
เช่ น การสั ม ภาษณ์ การทดสอบ ก็ อ าจพิ จ ารณากาหนดเพิ่ มเติ ม ได้ กรณี มี ค ะแนนเท่ า กั น ให้ จั ด เรี ย ง
ตามลาดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกล่าวให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเห็นชอบ
การแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงลาดับที่ในบัญชีดังกล่าว

๗๖

ข้ อ ๑๕๕ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติมลงวันที่ ๓๐

ธันวาคม ๒๕๕๘
๗๗

ข้ อ ๑๕๖ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติมลงวันที่ ๓๐

ธันวาคม ๒๕๕๘
๗๘

ข้ อ ๑๕๗ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติมลงวันที่ ๓๐
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ข้อ ๑๕8 ๗๙กรณีการย้ายพนักงานส่ ว นตาบลที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และปัจจุบัน
ไม่ได้ดารงตาแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นไปแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก
ได้ในตาแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิกด้วย
กรณีการย้ายได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
โดยได้รับคุณวุฒิการศึกษาที่ขาดแคลนตามพื้นที่ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด โดยได้รับ
ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้ได้รับคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล กาหนดให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
ข้อ ๑๕9๘๐ การย้ายพนักงานส่วนตาบลไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานประเภท
ทั่วไป ระดับชานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ และ
ระดับเชี่ยวชาญ พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะ
แต่งตั้งและตรงตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งในตาแหน่งนั้น
ด้วย โดยต้องผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
เลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้
(1) กรณีการย้ายมาดารงตาแหน่งในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมิน
บุคคลและการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการย้ายมาดารงตาแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคล
การปฏิบัติงาน และผลงาน
ข้อ 1๖0 ๘๑การย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ไปดารงตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ ต่างสายงาน ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งของตาแหน่งนั้น และจะต้องเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสาย
งานให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด
การย้ายพนักงานส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
ไปดารงตาแหน่ งสูงขึ้นในตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น หรือผู้ ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ท้องถิ่น ไปดารงตาแหน่งสูงขึ้นในตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งของตาแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกที่กาหนด
ข้อ 1๖1 ๘๒การย้ายพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
สายงาน ประเภทที่แตกต่างจากเดิมและระดับที่ต่ากว่าเดิม หรือย้ายพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งประเภท

๗๙

ข้ อ ๑๕๘ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติมลงวันที่ ๓๐

ธันวาคม ๒๕๕๘
๘๐

ข้ อ ๑๕๙ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติมลงวันที่ ๓๐

ธันวาคม ๒๕๕๘
๘๑

ข้ อ ๑๖๐ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติมลงวันที่ ๓๐

ธันวาคม ๒๕๕๘
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อานวยการท้องถิ่นหรือประเภทบริหารท้องถิ่นหรือสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภททั่วไปหรื อประเภทวิชาการ ให้กระทาได้ต่อเมื่อพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและผู้นั้นต้องสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล
ในการย้ายพนักงานส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
ต้องพิจารณาโดยคานึงถึงเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยให้ได้รับเงินเดือนตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลเรื่องการให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงินเดือน
ข้อ 1๖2 ๘๓ในการสั่งย้ายพนักงานส่วนตาบลไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน
ให้คานึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตาบลในการเลื่อนระดับสูงขึ้นด้วย ซึ่งอาจทาให้พนักงาน
ส่วนตาบลผู้นั้นมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งในสายงานที่แต่งตั้งใหม่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อน
ระดับดังกล่าวได้
ข้อ 1๖3 ๘๔เมื่อมีคาสั่ งย้ายพนักงานส่ วนตาบลไปแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งใดแล้ ว
ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งหน้าที่ และความรับผิดชอบของตาแหน่งดังกล่าวให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นทราบใน
วันที่ไปรายงานตัวรับมอบหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นต่อไป
ข้อ 1๖๓/๑ ๘๕การย้ายสั บเปลี่ ยนพนักงานครู องค์การบริห ารส่ ว นตาบลสายงาน
บริหาร ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเป็น
ผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งเดียวกัน สาหรับเลขที่ตาแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่วนระดับวิทย
ฐานะและอัตราเงินเดือน ให้ติดตามตัวบุคคลไปกาหนดในตาแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีนี้ให้หมายรวมถึงการ
ย้ายให้ดารงตาแหน่งที่ว่างด้วย
ข้อ 1๖๓/๒ ๘๖การย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลสายงานการ
สอน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเป็นผู้ออก
คาสั่งแต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งและสาขาวิชาเอกเดียวกัน สาหรับเลขที่ตาแหน่งให้คงไว้ที่เดิม
ส่วนระดับวิทยฐานะและอัตราเงินเดือน ให้ติดตามตัวบุคคลไปกาหนดในตาแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีนี้ให้
หมายรวมถึงการย้ายให้ดารงตาแหน่งที่ว่างด้วย
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลจ าเป็ น พิ เ ศษที่ ไ ม่ อ าจด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ น ายก
องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
ย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลสายงานการสอน โดยไม่จาเป็นต้องดารงตาแหน่งหรือ
สาขาวิชาเอกเดียวกันได้เป็นการเฉพาะราย
๘๒

ข้ อ ๑๖๑ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติมลงวันที่ ๓๐

ธันวาคม ๒๕๕๘
๘๓

ข้ อ ๑๖๒ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติมลงวันที่ ๓๐

ธันวาคม ๒๕๕๘
๘๔

ข้ อ ๑๖๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติมลงวันที่ ๓๐

ธันวาคม ๒๕๕๘
๘๕

ข้ อ ๑๖๓/๑ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติมลงวันที่ ๓๐

ธันวาคม ๒๕๕๘
๘๖

ข้ อ ๑๖๓/๒ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติมลงวันที่ ๓๐

ธันวาคม ๒๕๕๘
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หมวด ๗
การโอน
๘๗
ข้อ ๑๖๔ การโอนพนักงานส่วนตาบลจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่งไปแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและแต่งตั้งจาก
พนักงานส่วนตาบล ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
(๒) ผู้ขอโอนตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ตาแหน่งว่าง ตามข้อ ๑๗๑
(๓) ผู้ขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตาแหน่งในตาแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบล
ตามข้อ ๑๗๕
(๔) ผู้ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลได้มีมติให้โอนจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่ง
ไปดารงตาแหน่งในอีกองค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน ตามข้อ ๑๗๖ หรือข้อ ๑๗๗
(๕) ผู้ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลได้มีมติให้โอนจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนึ่งไปดารงตาแหน่งในอีกองค์การบริหารส่วนตาบลหนึ่ง ตามข้อ ๑๕๓ วรรคสาม หรือข้อ ๑๗๗
ข้อ ๑๖๕ ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่
จาเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล หรือการแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลผู้สอบ
คัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับ
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกนั้นเป็น
พนักงานส่วนตาบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะบรรจุหรือ
แต่งตั้งนั้น เสนอเรื่องการขอรับโอนพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือก แล้วแต่กรณี
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๖๖ ในการโอนพนักงานส่วนตาบลผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่
ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีการโอนภายในจังหวัดเดียวกันให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะรับโอน
มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะรับโอนให้องค์การบริหารส่วนตาบลของผู้ที่จะโอนทราบ และให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลของผู้ที่จะโอน เสนอเรื่องการให้โอนพนักงานส่วนตาบลนั้น ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๘๗

ข้ อ ๑๖๔ แก้ ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(ฉบับที่๒๔) วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
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(๒) กรณีการโอนต่างจังหวัดกัน ให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะรับโอนมีหนังสือ
แจ้งความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลของผู้ที่จะโอนทราบ และให้องค์การบริหารส่วนตาบลของผู้ที่จะโอน
เสนอเรื่องการให้โอนพนักงานส่วนตาบลให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๖๗ ในการออกคาสั่งรับโอนพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ที่จะรับโอน และการออกคาสั่งให้พนักงานส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสังกัดเดิมตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ของแต่ละแห่ง
ตามข้อ ๑๖๕ และข้อ ๑๖๖ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสองแห่งประสานกัน เพื่อออกคาสั่งการรับโอน
พนักงานส่วนตาบล และการให้พนักงานส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ โดยกาหนดให้มีผล
ในวันเดียวกัน
ข้อ ๑๖๘ ให้พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(๑) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ากว่า
หรือเท่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือน
ในขั้นที่ได้รับอยู่เดิม
(๒) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ากว่า
หรือเท่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จาเป็นต้อง
ดาเนินการสอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือน
แต่ละอันดับที่พนักงานส่วนตาบลจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้
(๓) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่า
คุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตาม
ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่วนตาบลจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้าย
ประกาศนี้ และหากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้อง
ดาเนินการสอบแข่งขันนั้น
ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลจะดาเนินการให้พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือก
ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับ
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เงินเดือนตามคุณวุฒิก็ได้ หากมีการระบุเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ในประกาศสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันในครั้งนั้น
ข้อ ๑๗๐ ให้พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือ
ได้รับคัดเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือนตามที่กาหนด
ในหมวด ๓ ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๗๐/๑๘๘ กรณีพนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับอนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้ไปสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ที่องค์การบริหารส่วนตาบลอื่นหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นแล้ว เมื่อประสงค์จะโอนไปดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกได้นั้น นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลต้องเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบให้พ้นจาก
ตาแหน่งโดยออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งวันเดียวกันกับคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รับโอน เว้นแต่ผู้นั้นอยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือกรณีอื่นที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลเห็นสมควรให้ชะลอการโอน
กรณีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล สามารถมีมติเห็นชอบให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งคาสั่งรับโอนจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จะรับโอน โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทุกครั้ง แล้วรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทราบ
ข้อ ๑๗๑ ๘๙ภายใต้บังคับข้อ ๑๕๓ และข้อ ๑๖๔ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบลและให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นส่วนรวม เมื่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลมีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนพนักงานส่วนตาบลจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลอื่นที่ประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนตาบล ในตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้องได้ตกลง
ยินยอมในการโอนนั้นแล้ว และองค์การบริหารส่วนตาบลที่จะรับโอนได้เสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลออกคาสั่งแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม

๘๘

ข้ อ ๑๗๐/๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริ หารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘(ฉบับที่๑๙)
๘๙

ข้ อ ๑๗๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนตาบล(ฉบับที่๒๔) วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
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ข้อ ๑๗๒ ๙๐กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลมีตาแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ว่างลงและองค์การบริหารส่วนตาบล จะดาเนินการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนตาบลจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลอื่นมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารที่ว่างในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนคณะหนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า ๗ คน
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
แต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ๑ คน ประธานกรรมการ
(๒) ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ๒ คน
กรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน
กรรมการ
(๔) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
หรือผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ๑ คน
(๕) ท้องถิ่นจังหวัด
กรรมการ
(๖) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
(๗) ผู้แทนพนักงานส่วนตาบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง เลขานุการ
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ประสงค์เป็นกรรมการ ตามข้อ๑๗๒(๔)
ให้แต่งตั้งผู้ทนี่ ายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายเป็นกรรมการแทน
กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตาม
ข้อ ๑๗๒(๒) ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการที่มีตาแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗
ขึ้นไป ในสังกัดส่วนราชการนั้น หรือนายอาเภอในจังหวัดนั้น
กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ๑๗๒(๓)
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู้ความสามารถหรือผู้มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานบุคคล การบริหาร
การปกครอง ด้านกฎหมาย และงานด้านท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าว
เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนตามข้อ๑๗๒(๗) ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล พิจารณาแต่งตั้งจากพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ทาหน้าที่ในงาน
ด้านธุรการต่าง ๆ ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับ
มอบหมาย

๙๐

ข้อ ๑๗๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๒)วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗
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ข้อ ๑๗๓ หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอน ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่ง
บริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่กาหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗๔ ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดาเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดและ
ได้แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แล้วประกาศผลการ
คัดเลือกเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณารับโอน
ข้อ ๑๗๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๖๔ เพื่อประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหารส่วนตาบล
อาจโอนสับเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งเดียวกันได้ โดยความสมัครใจของพนักงานส่วน
ตาบลผู้โอน และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่
เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้องเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ออกคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
การโอนพนักงานส่วนตาบลอื่น มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ตาบล อาจกระทาได้โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอน และได้รับความยินยอมจากประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะรับโอนนั้น เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ออกคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
การโอนพนักงานส่วนตาบลตามวรรคสองมาดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิมอาจกระทาได้
ต่อเมื่อพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) ในการนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ต้องพิจารณาโดยคานึงถึง
เหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยกาหนดให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกัน
กับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่วนตาบลจะได้รับ
เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้ แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับสาหรับตาแหน่งนั้น
๙๑
ยกเลิก
ข้อ ๑๗๖ ๙๒กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ราชการ หรือกรณีมีความขัดแย้ง
ระหว่างพนักงานส่วนตาบลกับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล และไม่สามารถโอนตาม ข้อ ๑๗๑
และข้อ ๑๗๕ ได้ ให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือพนักงานส่วนตาบลยื่นคาร้องหรือรายงาน
๙๑

ข้อ ๑๗๕ วรรคสี่ ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๓ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๙๒

ข้อ ๑๗๖ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖
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พร้อมเหตุผลความจาเป็นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลพิจารณา หรือกรณีที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลรับทราบข้อเท็จจริงและเห็นว่า หากให้พนักงานส่วนตาบลและผู้บริหารปฏิบัติงานร่วมกันอาจเกิด
ผลเสียต่อองค์การบริหารส่วนตาบลและต่อทางราชการ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามที่ได้รับรายงาน แล้วพิจารณาดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏกรณีมีมูลอันควรกล่าวว่าพนักงานส่วนตาบล
ผู้นั้นกระทาผิดวินัย ก็ให้ดาเนินการทางวินัยแก่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้น แต่หากเห็นว่าเกิดจากความบกพร่อง
หรือเกิดจากการกลั่นแกล้งโดยผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
แจ้งนายอาเภอท้องที่พิจารณาดาเนินการตามมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
(๒) ๙๓กรณีเห็นว่าเป็นความขัดแย้งในการบริหารหากอยู่ร่วมกันไม่เกิดผลดีต่อทางราชการ
หากให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจะเกิดความเสียหาย ให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล พิจารณาประสานการโอนพนักงานส่วนตาบลผู้นั้น ไปดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบลอื่น
ภายในจังหวัดเดียวกันได้ โดยให้ดารงตาแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิมและได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิมโดย
พิจารณาดาเนินการตามลาดับดังนี้
(ก) พิจารณาโอนพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นสับเปลี่ยนกับพนักงานส่วนตาบล
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งอื่นที่มีความขัดแย้งในการบริหารในลักษณะเดียวกันภายในจังหวัด
เดียวกันก่อน
(ข) กรณีมีตาแหน่งว่างในองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นภายในจังหวัดเดียวกัน
ก่อนที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจะมีมติให้โอนไปดารงตาแหน่งว่างนั้น ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลสอบถามความเห็นของประธานกรรมการบริหารส่วนตาบลก่อน จึงมีมติโอนให้พนักงานส่วน
ตาบลไปดารงตาแหน่งดังกล่าว
(ค) กรณีไม่สามารถโอนภายในจังหวัดเดียวกันตาม (ก)หรือ(ข) และเห็นว่า
หากให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่อไปจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ และเป็นอันตรายต่อพนักงานส่วน
ตาบลผู้นั้น คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล อาจพิจารณามีมติให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นประจา
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)โดยกาหนดระยะเวลา
ประจาสานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯไม่เกิน ๖ เดือน เพื่อรอการโอนภายในจังหวัดเดียวกันหรือโอน
ระหว่างจังหวัดต่อไป โดยให้พนักงานส่วนตาบลผู้ที่ประจาสานักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลดังกล่าวได้รับเงินเดือนจากองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดเดิม และในกรณีที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล หรือพนักงานส่วนตาบลดังกล่าวสามารถประสาน หรือตกลงการโอนกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลอื่นได้ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลพิจารณามีมติเห็นชอบให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้น
พ้นจากตาแหน่งเพื่อโอนไปดารงตาแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลอื่นต่อไป
๙๓

ข้อ ๑๗๖ (๒)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่๓๐ กันยายน ๒๕๔๗
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ข้อ ๑๗๗ ๙๔ กรณีความปรากฏต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ว่า มีเหตุผลความจาเป็น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล และการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนตาบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่าง
พนักงานส่วนตาบล ผู้บริหาร ผู้นาชุมชน และไม่สามารถดาเนินการโอนพนักงานส่วนตาบลระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตาบลภายในจังหวัดตามหลักความสมัครใจได้ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอนย้าย ประกอบด้วย
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) จานวน ๓ คน
อนุกรรมการ
- ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) จานวน ๓ คน
อนุกรรมการ
- ผู้แทนพนักงานส่วนตาบล ในคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) จานวน ๓ คน
อนุกรรมการ
- ท้องถิ่นจังหวัด
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบถามความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น
และสรุปความเห็นตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันได้รับทราบคาสั่ง
(๒) เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว หากปรากฏว่ามีเหตุผลความจาเป็นอันสมควร ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) มีมติให้พนักงานส่วนตาบลโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลอื่นได้ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น ภายใน ๔๕ วัน
(๓) มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ตาม (๒) ให้ถือเป็นที่สุด”
ข้อ ๑๗๘ การโอนพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ ๑๖๔ ข้อ ๑๗๑ ข้อ ๑๗๕ ข้อ ๑๗๖ และ
ข้อ ๑๗๗ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีคาสั่งรับโอนและแต่งตั้งพนักงานส่วน
ตาบลดังกล่าว ให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือกตามข้อ ๑๖๔
หรือตาแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ตามข้อ ๑๗๑ ข้อ ๑๗๕ ข้อ ๑๗๖ และข้อ ๑๗๗ และให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลสังกัดเดิมมีคาสั่งให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นพ้นจาก
ตาแหน่ง ทั้งนี้ ให้กาหนดวันที่ในคาสั่งรับโอนและคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งให้มีผลในวันเดียวกัน
๙๔

ข้อ ๑๗๗ แก้ไขโดย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๓
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การสั่งโอนพนักงานส่วนตาบล และการสั่งให้พนักงานส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่ง
ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ ๑๗๘ ทวิ๙๕ กรณีการโอนพนักงานส่วนตาบล เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับแจ้งการรับโอนพนักงาน
ส่วนตาบลผู้นั้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือส่วนราชการอื่น ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เพื่อขอความเห็นชอบให้พ้นตาแหน่ง โดยกาหนดวัน
ออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเป็นวันเดียวกันกับวันรับโอน เมื่อมีคาสั่งรับโอนแล้วให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลทราบ
หมวด ๘
การรับโอน
๙๖
ข้อ ๑๗๙ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
ที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการวิสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลให้รับโอน
และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณี
พิเศษตามข้อ ๑๑๖ (๒) โดยให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น และให้ได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิสาหรับตาแหน่งนั้น เว้นแต่ ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับ
เงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้าไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับเงินเดือนสาหรับ
ตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ตาม
หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตาบลได้รับเงินเดือน แต่ถ้าเทียบแล้วผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงของ
อันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั้น
การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง หรือราชการวิสามัญ
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาดารงตาแหน่งในระดับ
ที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดไว้สาหรับการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่กาหนด
ในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘๐ ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลมีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อ
ประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการ
๙๕

ข้อ ๑๗๘ทวิ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง
การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนชั้นเงินเดือน(เพิ่มเติม)ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๗
๙๖

ข้อ ๑๗๙ แก้ไขโดยแก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(ฉบับที่๒๔) วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
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ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็น
พนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทางาน
และความชานาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เมื่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสั่งรับโอน และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นพนักงานส่วนตาบล ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือน เท่าใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) เป็นผู้กาหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่าพนักงานส่วนตาบลที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชานาญ
ในระดับเดียวกัน
ข้อ ๑๘๑ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบลตามข้อ ๑๗๙ และข้อ ๑๘๐ ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลมีคาสั่งให้รับโอนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลแล้ว ให้มีหนังสือ
แจ้งการรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนออกคาสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ ทั้งนี้ ให้
กาหนดวันที่ในคาสั่งรับโอนและคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเป็นวันเดียวกัน
การออกคาสั่งรับโอนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนตาบลตาม
วรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ ๑๘๒ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตาบล ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ตาแหน่งที่จะนามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
(๒) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้น
(๓) ผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ใช้วุฒิตั้งแต่ระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หรือไม่เคยได้รับแต่งตั้งโดย
ผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันให้ดารงตาแหน่งที่ต้อง
ใช้วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง
สายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก
(๔) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ต้องดาเนินการคัดเลือกหรือต้อง
ประเมินบุคคล ผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน
(๕) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตาแหน่งสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตาแหน่งสายงาน
นั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่
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ข้อ ๑๘๓ เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทางานของ
ผู้ที่โอนมาตามที่กาหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นนั้น
เป็นเวลาราชการของพนักงานส่วนตาบล
หมวด ๙
การเลื่อนระดับ
ข้อ ๑๘๔ การเลื่อนพนักงานส่วนตาบลขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนั้นได้ หรือจากผู้ได้รับ
คัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนั้น
ข้อ ๑๘๕ การเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและ
แต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนั้นแล้วแต่กรณี สาหรับการเลื่อนและแต่งตั้ง
จากผู้ได้รับคัดเลือก ให้เลื่อนและแต่งตั้งตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ
และประวัติการรับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแล้ว
ข้อ ๑๘๖ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจาก
ผู้สอบแข่งขันได้ ให้เลื่อน และแต่งตั้งได้ ดังนี้
(๑) เลื่อนและแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งในระดับ ๒ ระดับ ๓ หรือระดับ ๔ และสอบแข่งขันเพื่อดารงตาแหน่งนั้นได้ ให้ดารง
ตาแหน่งนั้น
(๒) การเลื่อนกรณีดังกล่าว จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งได้ต่อเมื่อถึงลาดับที่ที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้
ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สาหรับเงินเดือนที่ได้รับให้เป็นไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
(๓) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ให้ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด ๔
ว่าด้วยการคัดเลือก
(๔) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้ง
ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ ๑๘๗ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจาก
ผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติให้ดารง
ตาแหน่งในสายผู้บริหารต้องเป็นผู้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่ง
ที่จะแต่งตั้ง
(๒) คุณสมบัติเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับ
ที่จะแต่งตั้ง
(๓) วิธีการ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘๖ ถึงข้อ ๑๐๑
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(๔) การแต่งตั้ง ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อน
และแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด)
ข้อ ๑๘๘ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบจากผู้ได้รับคัดเลือก
(๑) เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นต้น ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือนยัง
ไม่ถึงขั้นต่าและผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๑ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๒ ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๒ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๓ ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๓ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานนั้น
(๒) เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นสูง ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่
ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่
เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๒ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึน้ ดารง
ตาแหน่งระดับ ๓ ของสายงานนั้น
ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๓ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานนั้น
(๓) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง
(๔) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและ
แบบประเมินท้ายประกาศกาหนดนี้
(๕) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มีผลไม่ก่อนวันที่
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้
ในการดาเนินงานตามวรรคแรก ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
มีคาสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีที่มีความเห็นว่าสามารถเลื่อนระดับสูงขึ้นได้
กาหนดเวลาหนึ่งเดือนนับจากผู้ขอเลื่อนระดับเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
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ข้อ ๑๘๙ การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ หรือระดับ ๔
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(๑) ได้รับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
โดยได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๑๑๖ (๑)
(๒) ได้รับวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดให้
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตามข้อ ๑๑๖ (๒)
(๓) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ให้ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด ๔
ว่าด้วยการคัดเลือก
(๔) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ ๑๙๐ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนด
เป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒
(๑) ตาแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก
ของส่วนราชการ ตามบัญชีรายการจาแนกกลุ่มงานตาแหน่งฯ ท้ายประกาศนี้ ให้กาหนดตาแหน่งได้ถึง
ระดับ ๕ หรือ ๖ ดังนี้
(ก) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ
๑ – ๓ หรือ ๔ สาหรับระดับ ๕ ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(ข) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ อาจปรับเป็นตาแหน่งระดับ
๒ – ๔ หรือ ๕ สาหรับระดับ ๖ ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(๒) ๙๗ตาแหน่งในกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน และกลุ่มงานที่ใช้ทักษะและความชานาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจาแนกกลุ่มงานตาแหน่งฯ ท้ายประกาศนี้ ให้กาหนดตาแหน่งได้ถึงระดับ ๕ หรือระดับ ๖
ดังนี้
(๒.๑) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ ๑-๓
หรือ ๔ หรือ ๕
(๒.๒) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ ๒-๔ หรือ
๕ หรือ ๖
สาหรับการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นกรณีการเลื่อนและแต่งตั้งในตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในตาแหน่ง
สายงานนายช่างโยธา นายช่างไฟฟูา นายช่างเครื่องยนต์ นายช่างเขียนแบบ และนายช่างสารวจ ดังนี้
ก. ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง

๙๗

ข้อ ๑๙๐(๒)แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล(แก้ไขเพิ่มเติม)ฉบับที่๒๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙
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(ก) ตาแหน่งในสายงานนายช่างโยธา นายช่างไฟฟูา นายช่างเครื่องยนต์
นายช่างเขียนแบบ และนายช่างสารวจ ซึ่งเป็นตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ให้กาหนดเป็น
ตาแหน่งระดับ ๒-๔ หรือ ๕ หรือ ๖ว หรือ ๗ว สาหรับตาแหน่ง ๗ว ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่ง โดยจะต้องไม่สูงกว่าระดับตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่
ตาแหน่งนั้นสังกัด และต้องเป็นไปตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
(ข) การกาหนดตาแหน่งให้เป็น ๗ว ให้ดาเนินการได้เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้น
เป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นและลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้อง
ปรับระดับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
(ค) การพิจารณาปรับระดับตาแหน่งเป็น ๗ว ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
พิจารณา โดยใช้แบบประเมินตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒)
ซึ่งใช้สาหรับการปรับระดับตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นเป็น ๗ว เท่านั้น
(ง) ในการดาเนินการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ตาม ก(ค) ในชั้นแรกต้องมี
คาบรรยายลักษณะงานของตาแหน่ง (Job Description) ที่กาหนดไว้เดิมและที่กาหนดใหม่ และหาก
รายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตัวพนักงานส่วนตาบลหรือ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง การสังเกตการทางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่
พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่นๆ
ข. คุณสมบัติ การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่ง ๖ว ของสายงานนายช่างโยธา
นายช่างไฟฟูา นายช่างเครื่องยนต์ นายช่างเขียนแบบ และนายช่างสารวจ ขึ้นดารงตาแหน่ง ๗ ว ของ
สายงานนั้น จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
(ข) เป็นผู้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งสายงานที่จะเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งในระดับที่ต่ากว่าระดับของตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ๑ ระดับติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
โดยไม่อาจนาระยะเวลาดารงตาแหน่งในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได้
(ค) มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงาน
ที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล โดยคุณวุฒิดังกล่าวต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ดังนี้
(๑) คุณวุฒิ ปวท.หรืออนุปริญญา (๒ ปี) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ต้อง
มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ๑๑ ปี
(๒) คุณวุฒิ ปวส.หรืออนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ต้องมีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง ๑๐ ปี
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การนับระยะเวลาขั้นต่าตามข้อ ข(ค) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
หรือเคยดารงตาแหน่งสายงานอื่นซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนดมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่าดังกล่าวได้
(ง) ได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่าขั้น ๑๓,๔๒๐ บาท และ
(จ) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ด้วยการประเมินผลงานตามวิธีการที่กาหนด
สาหรับเลื่อนและแต่งตั้งในตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ตามประกาศ
หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบลกาหนด
ค. การแต่งตั้ง
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน
ทั้งนี้ การกาหนดตาแหน่งตาม (๑) และ (๒) ระดับตาแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่า
ระดับตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่ตาแหน่งนั้นสังกัด
(๓) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นชอบกาหนด
ตาแหน่งและระดับตาแหน่งตาม (๑) และ (๒) ตามกรอบและแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
ยกเว้นการจะปรับตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ให้เป็นระดับ ๕ และตาแหน่งในสายงานที่
เริ่มต้นจากระดับ ๒ ให้เป็นระดับ ๖ ตาม (๑) ให้ดาเนินการได้เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมี
คุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับ
ตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
(๔) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นให้ดาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตาแหน่งใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่งเพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยใช้แบบประเมิน
ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒) ซึ่งใช้สาหรับ
การปรับระดับตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นเป็นระดับ ๕ และตาแหน่งของสายงานที่
เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นเป็นระดับ ๖ เท่านั้น
(๕) ในการดาเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ในชั้นแรก ต้องมีคาบรรยายลักษณะ
งานของตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิมและที่กาหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน อาจต้อง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตัวพนักงานส่วนตาบลหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงการสังเกตการ
ทางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นรับผิดชอบ
หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
(๖) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง ให้สามารถดาเนินการได้ ดังนี้

77

(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๔ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๖ ของสายงานนั้น
(๗) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ทีค่ ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับ
ที่จะแต่งตั้ง และ
(ข) ๙๘เป็นผู้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งสายงานที่เลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ใน
ระดับที่ต่ากว่าระดับของตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ๑ ระดับ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยไม่อาจ
นาระยะเวลาดารงตาแหน่งในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได้ เช่น จะเลื่อนเป็นนายช่างโยธา ๖ ต้องเป็นนาย
ช่างโยธา ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี เป็นต้น เว้นแต่ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และ
ระดับ ๒ ที่มีลักษณะงานด้านเดียวกันกับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ตามบัญชีจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและ
เกื้อกูลกันที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด ในกรณีที่ระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ
๒ ปี แต่นับรวมหลาย ๆ ช่วงเวลาแล้วครบ ๒ ปี คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ให้
นับเป็นเวลาการดารงตาแหน่งดังกล่าวได้ และ
(ค) มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงาน
ทีแ่ ต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ

๙๘

เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ ๖

ข้อ ๑๙๐(๗)(ข)แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) (ฉบับที่๑๔)ลงวันที๑่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘
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คุณวุฒิ
ตาแหน่งในสายที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒
- ม.๓ / ม.ศ.๓ / ม.๖ หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ ๑)
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ ๒)
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒
- ปวท.หรืออนุปริญญา ๒ ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ปวส.หรืออนุปริญญา ๓ ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ ๖
๙ ปี
๘ ปี

๑๑ ปี
๑๐ ปี

๑๓ ปี
๑๒ ปี

๖ ปี

๘ ปี

๑๐ ปี

๗ ปี
๖ ปี

๙ ปี
๘ ปี

 การนับระยะเวลาตาม (ค) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือเคย
ดารงตาแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่าดังกล่าวได้ตาม
บัญชีกาหนดกลุ่มตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
 การพิจารณาคุณวุฒิตาม (ค) ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้นเท่านั้น และให้พิจารณาจาก
วุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลัง
จากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงใน ก.พ.๗ก่อนจึงจะนาคุณวุฒินั้นมาใช้ในการ
พิจารณาได้
(ง)๙๙ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้
- เลื่อนระดับ ๔ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่า อันดับ
ท ๓ ขั้น ๓ และต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท ๓ ขั้น ๒
- เลื่อนระดับ ๕ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่า อันดับ
ท ๔ ขั้น ๓ และต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท ๔ ขั้น ๒
- เลื่อนระดับ ๖ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ
ท ๕ ขั้น ๓
- เลื่อนระดับ ๗ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ
ท ๖ ขั้น ๓

๙๙

(ง) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล (แก้ไขเพิม่ เติม) พ.ศ.๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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(๘) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตาแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้เสนอคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเมื่อผู้ดารงตาแหน่ง
นั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและลักษณะหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่
จะต้องปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.) กาหนด
(ข) ๑๐๐ให้องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
เพื่อคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลที่ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล)
ประกอบด้วย
(๑) ประธาน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล หรือผู้เคยเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย
๑ ระดับ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน
(๒) กรรมการ ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล หรือเคยเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล ที่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับ
ตาแหน่งที่ขอประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ในความสามารถจานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
(๓) เลขานุการ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งเลขานุการ จานวน ๑ คน
โดยให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่
 พิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการประเมินผลงาน กาหนดประเภท
จานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ประเมินในแต่ละตาแหน่งให้
สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานของตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
 พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มอบหมาย
(ค) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไปตาม
วิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(๔) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและ

๑๐๐

ข้อ ๑๙๐(๘)(ข) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) ลงวันที่๒๒ เมษายน ๒๕๔๗
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แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มีผลไม่ก่อนวันที่
ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ ภายในกาหนด ๑ เดือน หลังจากที่ ก.อบต.จังหวัด
ให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๙๑ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนด
เป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
(๑) ๑๐๑ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ ๓ – ๕
หรือ ๖ (ว) หรือ ๗(ว) หรือ ๗ (วช.) สาหรับระดับ ๗(ว) ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งก่อน
ทั้งนี้ การกาหนดระดับตาแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่าระดับตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง
หรือเทียบเท่าที่พนักงานส่วนตาบลตาแหน่งนั้นสังกัด ยกเว้นกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลใดเห็นว่า ผู้
ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติในระดับ ๖ ว ผู้ใดเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นเป็นระดับ ๗ว หรือระดับ ๗วช ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอขอปรับปรุงระดับ
ตาแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล(ก.อบต.จังหวัด)เป็นการเฉพาะราย แม้ว่าเมื่อปรับปรุงระดับ
ตาแหน่งแล้วจะมีระดับที่สูงกว่าหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า
(๒) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นชอบกาหนดตาแหน่ง
และระดับตาแหน่งตามข้อ (๑) ตามกรอบและแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ยกเว้นการ
จะปรับตาแหน่งใดให้เป็นระดับ ๗(ว) ให้ดาเนินการได้เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและ
คุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตาแหน่งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
(๓) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นให้ดาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตาแหน่งใด ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาโดยใช้แบบประเมิน
ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓) ซึ่งใช้สาหรับการปรับระดับ
ตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นเป็นระดับ ๗ (ว) เท่านั้น
(๔) ในการดาเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ในชั้นแรกต้องมีคาบรรยายลักษณะ
งานของตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิมและที่กาหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน อาจต้อง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ตัวพนักงานส่วนตาบลหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงการสังเกตการ
ทางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นรับผิดชอบ
หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
(๕) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง ให้สามารถดาเนินการได้ ดังนี้

๑๐๑

ข้อ ๑๙๑(๑)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖
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(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๕ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๖ (ว) ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ ๖ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นดารง
ตาแหน่งระดับ ๗ (ว) ของสายงานนั้น
(๖) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่
คณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ที่จะแต่งตั้ง และ
(ข) มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงาน
ที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ ๖
ระดับ ๗
๖ ปี
๔ ปี
๒ ปี

๗ ปี
๕ ปี
๓ ปี

 การนับระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง หรือ
เคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่าดังกล่าว
ได้ตามบัญชีกาหนดกลุ่มตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
 การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ข) ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้นเท่านั้นและให้พิจารณาจาก
วุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ในบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบล เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติม
ภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงในบัตรประวัติพนักงานส่วนตาบลก่อนจึงจะ
นาวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้
(ค) ๑๐๒ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้
- เลื่อนระดับ ๖ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท ๕ ขั้น ๓

๑๐๒

(ค) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล (แก้ไขเพิม่ เติม) พ.ศ.๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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- เลื่อนระดับ ๗ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท ๖ ขั้น ๓
- เลื่อนระดับ ๘ ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า
อันดับ ท ๗ ขั้น ๓”
(๗) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตาแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้เสนอ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเมื่อผู้ดารง
ตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและลักษณะ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึง
ขนาดที่จะต้องปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. ) กาหนด
(ข) ๑๐๓ให้องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน
เพื่อคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลที่ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล)
ประกอบด้วย
(๑) ประธาน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล หรือผู้เคยเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบลที่ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย ๑
ระดับ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน
(๒) กรรมการ ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล หรือเคยเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล ที่เคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับ
ตาแหน่งที่ขอประเมินหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชานาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ในความสามารถจานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
(๓) เลขานุการ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งเลขานุการ จานวน
๑ คน โดยให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่
 พิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการประเมินผลงาน กาหนดประเภท
จานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ประเมินในแต่ละตาแหน่งให้สอดคล้อง
กับลักษณะการปฏิบัติงานของตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
 พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มอบหมาย
๑๐๓

ข้อ ๑๙๑(๗)(ข)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) ลงวันที่๒๒ เมษายน ๒๕๔๗

83

(ค) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไป
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี้
(๘) ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้สั่งเลื่อนและ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มีผลไม่ก่อนวันที่
ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ ภายในกาหนดหนึ่งเดือน หลังจากที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๙๒ การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารในระดับ
ที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้เมื่อมีตาแหน่งในระดับนั้นว่าง โดยวิธีการคัดเลือก
ตามที่กาหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก
ข้อ ๑๙๓ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับ ๖ ให้เลื่อนและแต่งตั้ง
ได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ตาแหน่งผู้บริหารระดับ ๖
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๖
(ค) ได้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(ง) ในรอบปีที่แล้วจนถึงวันแต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัย
(จ) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
(๒) ตาแหน่งผู้บริหารระดับ ๗
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๗
(ค) ได้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(ง) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
(๓) ตาแหน่งผู้บริหารระดับ ๘
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๘
(ค) ได้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(ง) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาในระดับดีขึ้นไป
ข้อ ๑๙๔ หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
ให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
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และเงื่อนไขการคัดเลือกที่กาหนดในหมวด ๔ สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้แบบประเมินฯ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
ที่กาหนดในหมวด ๑๒
ข้อ ๑๙๕ การแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น
ในองค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๑๙๒ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้เลื่อน
และแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มีผล
ไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก
ข้อ ๑๙๖ การกาหนดให้ได้รับเงินเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานส่วนตาบล
ได้รับเงินเดือน ที่กาหนดในหมวด ๓
ข้อ ๑๙๗ การเลื่อนพนักงานส่วนตาบลที่มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีคาสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟูองร้องคดีอาญาขึ้นแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตาบลผู้นั้นได้เป็นต้นไป

หมวด ๑๐
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้อ ๑๙๘ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมต่อตาแหน่งหน้าที่ และปฏิบัติราชการ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบจะได้รับ
บาเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคาชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามควร
แก่กรณี
ข้อ ๑๙๙ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยคานึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบล
ข้อ ๒๐๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบล ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กาหนด
ในหมวดนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา
ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบลผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้น
ทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้
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ข้อ ๒๐๑ ๑๐๔ในประกาศกาหนดนี้
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
“ครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่ง ปี แ รก หรื อครึ่ ง ปีห ลั ง ที่ผ่ า นมา
แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๐๒ ๑๐๕ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลปีละสองครั้ง
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๐๓ ๑๐๖การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดย
ให้เลื่อน ในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(2) ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดย
ให้เลื่อน ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป
ข้อ ๒๐๔ ๑๐๗การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับ
หรือระดับเงินเดือนสาหรับประเภทตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
ข้อ ๒๐๕ ๑๐๘พนักงานส่วนตาบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๒๐๒ แล้ว
เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้เสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้ วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย

๑๐๔

ข้ อ ๒๐๑ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๐๕

ข้ อ ๒๐๒ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๐๖

ข้ อ ๒๐๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๐๗

ข้ อ ๒๐๔ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๐๘

ข้ อ ๒๐๕ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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(6) ในครึ่งปีที่แล้วมาสาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
การวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(7) ในครึ่งปีที่แล้วมาสาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของ
แต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาปุวยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทาการ
(ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิจส่วนตัว และวันลาปุวย ให้นับ
เฉพาะวันทาการ
ข้อ ๒๐๖ ๑๐๙พนักงานส่วนตาบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้ง
ต้อ งเป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ที่ จ ะได้รั บ การพิจ ารณาเลื่ อ นขั้ นเงิ น เดื อนครึ่ ง ขั้ นตามข้ อ ๒๐๕ และอยู่ ใ น
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ แ ละมี ผ ลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านในระดั บ ดี เ ด่ น
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละผลดี ยิ่ ง ต่ อ ทางราชการและสั ง คม
จนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่ งใด
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดาเนินการตามความคิดริเริ่มหรือ
ได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ

๑๐๙

ข้ อ ๒๐๖ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่
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(4) ปฏิ บั ติงานที่ มี ภาระหน้ าที่ หนั กเกิ นกว่าระดั บต าแหน่งจนเกิ ดประโยชน์ ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(5) ปฏิบัติงานตาแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบากเป็นพิเศษ
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จเป็น
ผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ
ข้อ ๒๐๗ ๑๑๐การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลตามข้อ ๒๐๕ และข้อ ๒๐๖
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการตามข้อ ๒๐๒ มาเป็นหลักในการ
พิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการ
มาทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ของ
ผู้นั้นแล้วรายงานผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ
จนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ ขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
ข้อ ๒๐๘ ๑๑๑การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานให้นับช่วงเวลาการ
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๐๕ (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์
ตามข้อ ๒๐๕ (5) หรือ (6) หรือ (7) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผู้ใดโอน เลื่อนตาแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการ
ในหน่ ว ยราชการอื่ น ได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเหนื อ หน้ า ที่ ห รื อ งานพิ เ ศษอื่ น ใด หรื อ ลาไป
ปฏิบัติงาน ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๐๕ (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นาผลการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกตาแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 2๐๙ ๑๑๒ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๐๗ ประกอบกับข้อ ๒๑๑ ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตาบลผู้ใด
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๒๐๕ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
การเป็ น ข้ า ราชการ ให้ เ ลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นให้ แ ก่ ผู้ นั้ น ครึ่ ง ขั้ น ถ้ า เห็ น ว่ า พนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ นั้ น อยู่ ใ น
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๐๖ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่พนักงานส่ วนตาบลผู้ ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับ
การเลื่ อนขั้น เงิน เดือนครึ่ งปี แรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่ งเลื่ อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ ได้ เพราะมีข้อจากั ด
เกี่ยวกับโควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงาน
ส่วนตาบล ผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มี
ข้อจากัดเกี่ยวกับจานวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมีคาสั่ง

๑๑๐

ข้ อ ๒๐๗ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๑๑

ข้ อ ๒๐๘ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๑๒

ข้ อ ๒๐๙ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่
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ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจานวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15
ของจานวนข้าราชการที่ครองตาแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม
ข้อ ๒๑๐ ๑๑๓การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ พนักงานส่วนตาบล ซึ่งในครึ่งปีที่
แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๐๕ (9) (ช) หรือลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพ ด้านอาชีพตามข้อ ๒๐๕ (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละ
ไม่เกินครึ่งขั้น ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๑๑๑๑๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล เพื่อทาหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่ อนขั้นเงินเดือนของ
พนัก งานส่ ว นต าบลทุก ประเภทต าแหน่ง และระดับ ตาแหน่ ง ตามหลั กเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ใ นประกาศนี้
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลมีส ถานศึกษาในสั งกัด ให้ แต่ งตั้งผู้ บริห ารสถานศึก ษาร่ว มเป็น กรรมการด้ ว ย และให้
พนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเลขานุการ
ข้อ ๒๑๒ ๑๑๕นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลจะนาเอาเหตุที่ พนักงานส่ว นตาบลผู้ ใดถูก
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่ าวหาว่ากระทาผิ ดวินัย อย่างร้ายแรงหรือถูกฟูองคดีอาญา
มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นไม่ได้
ข้ อ ๒๑๓ ๑๑๖ในกรณี ที่ พ นั ก งานส่ ว นต าบลผู้ ใ ดถู ก สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ที่ ห นั ก กว่ า โทษ
ภาคทัณฑ์ และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทาความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนซ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทาความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้
ข้อ ๒๑๔ ๑๑๗ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลทาให้
การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของพนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ ใ ดไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศนี้
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดนี้

๑๑๓

ข้ อ ๒๑๐ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๑๔

ข้ อ ๒๑๑ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๑๕

ข้ อ ๒๑๒ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๑๖

ข้ อ ๒๑๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๑๗

ข้ อ ๒๑๔ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่
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ข้อ ๒๑๕ ๑๑๘ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มาถ้ า พนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ ใ ดอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ จ ะได้ เ ลื่ อ นขั้ น
เงินเดือน แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุ เกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการ
คานวณบาเหน็จบานาญ ในวันที่ 30 กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ
ข้อ ๒๑๖ ๑๑๙ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มาถ้ า พนั ก งานส่ ว นต าบลผู้ ใ ดอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ จ ะได้ เ ลื่ อ นขั้ น
เงินเดือน แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึง
แก่ความตาย
ข้อ ๒๑๗ ๑๒๐พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ตามข้อ ๒๐๕ เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทางานสายตามที่กาหนด
หรือเหตุจาเป็นนอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ
ทีต่ ้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเสนอ ก.อบต.จังหวัด
พร้อมด้วยเหตุผล เพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
ข้อ ๒๑๘ ในการกาหนดโควต้าการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กาหนดวงเงินที่ใช้
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการกาหนดเงินตอบแทนพิเศษสาหรับพนักงานส่วนตาบล ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
ข้อ ๒๑๙ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จบานาญ ทั้งนี้ ให้นากฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ข้อ ๒๒๐ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของพนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบล
ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
ตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดรายละเอียด ดังนี้
(๑) ชื่อพนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตาย และประวัติการรับราชการของพนักงาน
ส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตาย

๑๑๘

ข้ อ ๒๑๕ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๑๙

ข้ อ ๒๑๖ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๒๐

ข้ อ ๒๑๗ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. แก้ ไขเพิ่มเติม ลงวันที่

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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(๒) รายงานเหตุที่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๓) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ใน
การคานวณบาเหน็จบานาญ
(๔) สาเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย
(๕) เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒๑ เมือ่ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับรายงานดังกล่าว
แล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จานวน
ไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตายเพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
ข้อ ๒๒๒ ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษตามข้อ ๒๒๐ โดยให้พิจารณา ดังนี้
(๑) พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๒) เหตุที่ทาให้ถึงแก่ความตาย มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของผู้ตาย หรือจากความผิดของผู้ตาย
(๓) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
ข้อ ๒๒๓ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ ๒๒๒ แล้ว ให้เสนอความเห็น
ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อพิจารณา
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล เสนอเรื่องการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๒๒๔ การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสาหรับพนักงานส่วนตาบล ผู้ถึงแก่ความตาย
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้มี
อานาจสั่งตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตามข้อ ๒๒๓ โดยให้มีผลเพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญเท่านั้น

หมวด ๑๑
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๒๕ ให้กาหนดขนาดองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
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(ก) องค์การบริหารส่วนตาบล ชั้น ๑ กาหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดใหญ่
(ข) องค์การบริหารส่วนตาบล ชั้น ๒ และ ชั้น ๓ กาหนดให้เป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบลขนาดกลาง
(ค) องค์การบริหารส่วนตาบล ชั้น ๔ และ ชั้น ๕ กาหนดให้เป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบลขนาดเล็ก
ข้อ ๒๒๖ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กาหนดอานาจหน้าที่ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตาบล
ในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความต้องการ และความ
เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ให้ส่วนราชการตาม (๑) มีฐานะเป็นกองหรือเป็นส่วน
ข้อ ๒๒๗ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศกาหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นตามข้อ ๒๒๖ วรรคสอง (๒) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการหลักขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
(๑) กองคลัง หรือส่วนการคลัง
(๒) กองช่าง หรือส่วนโยธา
ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนตาบลอาจประกาศกาหนดได้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่
(๑) กองหรือส่วนส่งเสริมการเกษตร
(๒) กองหรือส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๓) กองหรือส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๔) กองหรือส่วนราชการอื่นตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ข้อ ๒๒๘ ภายใต้บังคับข้อ ๒๒๙ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจประกาศกาหนดกอง
หรือส่วนราชการอื่นได้ตามความเหมาะสม และความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ ๒๒๙ ในการประกาศกาหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ ๒๓๑ ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบล จัดทาเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนตาบล โดยให้กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นภายในกรอบที่กาหนด ดังนี้
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(๑) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วน
ราชการใดในองค์การบริหารส่วนตาบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) กองคลัง หรือส่วนการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย
การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางาน
เกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ
ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย
ต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(๓) กองช่าง หรือส่วนโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ
การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ
การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการ
ก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล
การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามัน
เชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ข้อ ๒๓๐ การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศจัดตั้งขึ้น
ให้กาหนดให้ครอบคลุมภารกิจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามที่กฎหมายกาหนดหรือภารกิจ
หน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลต้องปฏิบัติ และการกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว ต้อง
มีความชัดเจนและไม่ซ้าซ้อนระหว่างกองหรือส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ข้อ ๒๓๑ การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กองหรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนตาบล
จัดแบ่งส่วนราชการภายในได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
(๑) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ให้พิจารณาจัดแบ่งตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็นตามภารกิจหน้าที่และปริมาณงานของส่วนราชการนั้น โดยจัดแบ่ง ฝุาย กลุ่มหรือชื่องานอื่นใด
เป็นจานวนเท่าใดตามที่เห็นสมควรและเป็นที่เข้าใจได้ถึงภารกิจหน้าที่ของฝุายหรือกลุ่มงานนั้น
(๒) การกาหนดอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในที่ได้จัดแบ่งนั้น
จะต้องกาหนดให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกับส่วนราชการอื่น และต้องอยู่ภายในกรอบอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการนั้น

93

ข้อ ๒๓๒ การประกาศกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ ๒๒๙ และข้อ ๒๓๑
ให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาเป็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตาบล แล้วเสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.
จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ลงนาม
ในประกาศใช้บังคับต่อไป
ข้อ ๒๓๓ การจัดตั้งกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขึ้นใหม่ เพื่อรองรับภารกิจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือการปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ซึ่งมีการจัดตั้งกอง หรือส่วนราชการขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเสนอเหตุผลความจาเป็น
และร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดังนี้
(๑) เหตุผล ความจาเป็นที่ต้องจัดตั้งกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่
(๒) ชื่อกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๓) อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นั้น
(๔) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตาม (๓) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้องจัดตั้งเป็น
หน่วยงานระดับกองและกาหนดอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลในส่วนราชการนั้น
(๕) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่
โดยกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการจัดแบ่ง
ส่วนราชการภายในตามข้อ ๒๓๒
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้คานึงถึง
ภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลตามที่กฎหมายกาหนด ลักษณะงาน
คุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจาเป็นความเหมาะสม ตลอดทั้งอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล
และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๒๓๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาการขอ
จัดตั้งหรือปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการตามข้อ ๒๓๓ แล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการใหม่ และ
อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลที่กาหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นการปรับเกลี่ย
มาจากกองหรือส่วนราชการอื่นภายในองค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่เพิ่มอัตรากาลัง ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลลงนามในประกาศใช้บังคับ และดาเนินการตามมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
(๒) กรณีมีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการใหม่ และ
อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลที่กาหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นการกาหนดตาแหน่ง
เพิ่มใหม่ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลลงนามในประกาศใช้บังคับและดาเนินการ
ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
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(๓) กรณีมีมติเป็นประการอื่นใด ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามมติของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด) นั้น
ข้อ ๒๓๕ อานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ในการ
ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๒๓๖ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจาในองค์การบริหารส่วนตาบล
กาหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล และลาดับความสาคัญของ
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบายของ
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล รวมทั้งกากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบล รองจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ในการปฏิบัติราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จะให้มีรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ในกรณีที่มรี องปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมาย
ข้อ ๒๓๗ ให้สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหัวหน้าสานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลคนหนึ่ง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ข้อ ๒๓๘ ในกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มีผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของกองหรือส่วนราชการนั้น
ข้อ ๒๓๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
การกาหนดให้ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งใดที่มิได้กาหนดไว้ตามประกาศนี้ บังคับบัญชาพนักงาน
ส่วนตาบลในส่วนราชการใด ฐานะใด ให้เป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมายโดยทาเป็นหนังสือ
ข้อ ๒๔๐ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบอานาจในการ
สั่งการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจะ
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พึงปฏิบัติ หรือดาเนินการตามกฎหมายใด ให้ผู้ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการ
แทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล อานาจในการสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดาเนินการอื่นที่ผู้ดารงตาแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ หรือ
ดาเนินการ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้
เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอานาจไว้ ผู้ดารงตาแหน่งนั้นอาจมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่น
ปฏิบัติราชการแทนได้ ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบให้กรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลอาจมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๓) ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น อาจมอบให้พนักงาน
ส่วนตาบลในกองหรือส่วนราชการนั้น
การมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองให้ทาเป็นหนังสือ
ข้อ ๒๔๑ เมื่อมีการมอบอานาจตามข้อ ๒๔๐ โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอานาจมีหน้าที่ต้อง
รับมอบอานาจนั้น และจะมอบอานาจนั้นให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
ข้อ ๒๔๒ ในการมอบอานาจตามข้อ ๒๔๐ วรรคสอง (๑) และ (๒) ให้ผู้มอบอานาจ
พิจารณาถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความ
รับผิดชอบตามสภาพของตาแหน่งของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอานาจ
ตามวัตถุประสงค์ของการมอบอานาจดังกล่าว
เมื่อได้รับมอบอานาจแล้ว ผู้มอบอานาจมีหน้าที่กากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับมอบอานาจ และให้มีอานาจแนะนาและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจได้
ข้อ ๒๔๓ การรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๒๔๔ ๑๒๑ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
ในกรณีที่ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหลายคน ให้นายกองค์การ
๑๒๑

ข้ อ ๒๔๔ แก้ ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครสรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.
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บริหารส่วนตาบลแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มี
ผู้ดารงตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลในองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทน
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หรือ
กรณีที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ตามวรรคหนึ่ง ให้รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอาวุโสตามแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษา
ราชการแทน
ข้อ ๒๔๕ ๑๒๒ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล ใน
กรณีที่ไม่มี ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลในกองหรือส่วนราชการนั้น
คนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่ถ้านายกองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นสมควรเพื่อ
ความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลอาจแต่งตั้งพนักงานคนใดคนหนึ่งซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้
ข้อ ๒๔๖ ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีผู้ดารงตาแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบหมายหรือ
มอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการ หรือให้มีอานาจหน้าที่
อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ดารงตาแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๔๗ การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามที่กาหนดในประกาศนี้ ไม่กระทบกระเทือน
อานาจประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งพนักงานส่วน
ตาบลอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทนตามอานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งให้ผู้ดารงตาแหน่งรองหรือผู้ช่วย
พ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่
ข้อ ๒๔๘ ในกรณีที่ตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งอื่นว่างลงหรือผู้ดารงตาแหน่ง
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้มีการกาหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการ
รักษาราชการแทน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจสั่งให้พนักงานส่วนตาบล
ที่เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
สูงสุดให้รักษาการในตาแหน่งนั้นได้
๑๒๒

ข้ อ ๒๔๕ แก้ ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครสรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.
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ผู้รักษาการในตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอานาจหน้าที่ตามตาแหน่งที่รักษาการนั้น
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ
คาสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นกรรมการ หรือให้มีอานาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการ
ในตาแหน่งทาหน้าที่กรรมการหรือมีอานาจหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างที่รักษาการในตาแหน่งแล้วแต่กรณี
หมวด ๑๒
การบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ ๑
การสั่งพนักงานส่วนตาบลประจาองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๒๔๙ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) มีอานาจสั่งพนักงานส่วนตาบลให้ประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเป็นการชั่วคราว โดยให้พ้นจากตาแหน่งหน้าที่เดิมได้ ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น
ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อพนักงานส่วนตาบลมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกรณีที่ถูกฟูองนั้น พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ และถ้า
ให้ผู้นั้นคงอยู่ในตาแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวนหรืออาจเกิดการเสียหายแก่
ราชการ
(๒) เมื่อพนักงานส่วนตาบลกระทาหรือละเว้นกระทาการใดจนต้องคาพิพากษา
ถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาความผิดอาญา และผู้มีอานาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคา
พิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทาหรือละเว้นกระทาการนั้นเป็นความผิดวินัย
ร้ายแรง
(๓) เมื่อพนักงานส่วนตาบลละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาได้
ดาเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้นเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๔) เมื่อพนักงานส่วนตาบลกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือ
ต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยและได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็น
หนังสือ
(๕) เมื่อพนักงานส่วนตาบลมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน
ในกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล
(๖) เมื่อพนักงานส่วนตาบลมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน หรือ
มีการใช้สานวนการสอบสวนพิจารณาดาเนินการในกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อน
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ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน ไม่เหมาะสมกับ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย
(๗) เมื่อพนักงานส่วนตาบลผู้ดารงตาแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัย
ว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนแล้วเห็นว่า
กรณีมีมูล และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตาแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๘) เมื่อพนักงานส่วนตาบลได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(๙) เมื่อพนักงานส่วนตาบลได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
(๑๐) เมื่อพนักงานส่วนตาบลได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศ หรือต่างประเทศ
(๑๑) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจาเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ ๒๕๐ ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งพนักงานส่วนตาบลให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการชั่วคราว
ให้แสดงรายละเอียดในคาเสนอขอ ดังต่อไปนี้
(๑) คาชี้แจง เหตุผลความจาเป็นและประโยชน์แก่ราชการ และระยะเวลาที่จะสั่ง
พนักงานส่วนตาบลให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกเดือน เว้นแต่การสั่งประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๒๔๙ (๘) (๙) และ(๑๐) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา
(๒) หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผู้ถูกสั่ง
ให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๔๙ (๘) (๙) และ (๑๐)
ข้อ ๒๕๑ การสั่งพนักงานส่วนตาบลให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการ
ชั่วคราว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งได้ตามมติของ คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ถูกสั่งให้ประจา เว้นแต่กรณีสั่งประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลตามข้อ ๒๔๙ (๘) (๙) และ (๑๐) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา
เมื่อมีการสั่งพนักงานส่วนตาบลผู้ใดให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว และถ้า
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล เห็นว่ายังมีเหตุผลความจาเป็นพิเศษที่จะต้องสั่งให้
ผู้นั้นประจาต่อไปอีกเกินกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ ให้ขอขยายเวลาก่อนวันครบกาหนด
เวลาเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลา
ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก่อนวันครบกาหนดเวลาเดิมน้อยกว่าสามสิบวันได้
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้นาความตามข้อ ๒๕๒ (๑) และ (๒)
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ๒๕๒ ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการสั่งพนักงานส่วนตาบลให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการชั่วคราวตามข้อ
๒๔๙ (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) หากองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่า เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนในตาแหน่งผู้ที่ถูกสั่งให้ประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตามข้อ ๒๕๐ (๑) และ (๒) และให้เสนอขอ
กาหนดตาแหน่งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเพิ่มใหม่ เพื่อรองรับพนักงานส่วนตาบล ผู้ถูกสั่งให้ประจา
ดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัว โดยให้กาหนดเป็นเงื่อนไขว่า หากตาแหน่งประจาองค์การบริหารส่วนตาบลว่างลง
ให้ยุบเลิกตาแหน่งได้
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งพนักงานส่วนตาบลผู้นั้น
ให้ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
และให้นาความที่กาหนดในข้อ ๒๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๕๓ เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งผู้ใดให้ประจา
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีเหตุผลความจาเป็นในกรณีใดแล้ว เมื่อหมดความจาเป็นหรือครบ
กาหนดเวลาตามข้อ ๒๕๑ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) สั่งให้ผู้นั้นดารงตาแหน่งเดิม หรือแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ ๒๕๔ การให้พ้นจากตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือนการดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของพนักงานส่วนตาบลที่ถูกสั่งให้ประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการชั่วคราวให้ถือเสมือนว่าผู้ถูกสั่งนั้นดารงตาแหน่งเดิม
ส่วนที่ ๒
การสั่งพนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบัติราชการ
ข้อ ๒๕๕ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจสั่งให้พนักงานส่วน
ตาบลในส่วนราชการหนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหนึ่งในองค์การบริหารส่วนตาบลเดียวกัน
เป็นการชั่วคราวได้ โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในตาแหน่งเดิม
การสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงภารกิจ
หน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นด้วย
ข้อ ๒๕๖ ห้ามสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล
อื่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เว้นแต่กรณีมีความจาเป็น
และสาคัญอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวม ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลอาจสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลอื่น ส่วนราชการ
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หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นได้ โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความ
เสียหายกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดเป็นหลัก และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) องค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงานที่จะขอยืมตัวพนักงานส่วนตาบล
ได้ทาความตกลงกันโดยทาเป็นหนังสือ
(๒) พนักงานส่วนตาบลผู้ที่จะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้องสมัครใจที่จะ
ไปช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอื่นนั้น โดยมีหนังสือยินยอม
(๓) พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจ
ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการนั้น และตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นด้วย
(๔) การสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปช่วยปฏิบัติราชการ ให้สั่งได้เป็นการชั่วคราว
ครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน และในกรณีเกี่ยวเนื่องกันให้สั่งช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง และ
เมื่อครบกาหนดแล้ว ให้ส่งตัวพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นคืนองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดโดยเร็ว
ข้อ ๒๕๗ ๑๒๓เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วน
ตาบลอาจขอให้ข้าราชการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไปดารงตาแหน่งหรือมาช่วย
ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นได้เป็นการชั่วคราว โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจอนุญาตได้ตามความจาเป็น แต่กรณีที่เป็นข้าราชการอื่นซึ่งไม่อยู่ในอานาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งของผู้นั้นเสียก่อน
กรณีการขอยืมตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาช่วยปฏิบัติราชการ
ในองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นการชั่วคราว อาจกระทาได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดมี
คาสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้น มาช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลตามเวลา
ที่กาหนดครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลกับต้นสังกัดเดิมจะต้องตกลงกันโดยทาเป็น
หนังสือและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น
ทั้งนี้ จะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๑๕ วันต่อเดือน จึงจะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนการมาช่วยราชการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด“
ส่วนที่ ๓
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ข้อ ๒๕๘ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานส่วนตาบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและ
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี

๑๒๓

ข้อ ๒๕๗ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘(ฉบับที๑่ ๗)
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ข้อ ๒๕๙ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ ๒๕๘ ต้องดาเนินการพัฒนา
ให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนด เช่นการพัฒนา
ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือ
การพัฒนาตนเองก็ได้
หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนดเป็น
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่า
มีความเหมาะสมต่อไป
ข้อ ๒๖๐ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการ
ฝึกภาคสนาม
ข้อ ๒๖๑ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลนี้ อาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด)
องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด)
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่น
หรือภาคเอกชนก็ได้
ข้อ ๒๖๒ การดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่นี้
ให้กระทาภายในระยะเวลาที่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ ๒๖๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ให้ดาเนินการ
ดังนี้
(๑) การปฐมนิเทศ ให้กระทาในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนด ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการสาหรับพนักงาน
ส่วนตาบลบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบล
(๓) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือ
หลายวิธีการควบคู่กันไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล เช่น การงบประมาณ
สื่อการฝึกอบรม วิทยากร ระยะเวลา กาลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม และกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้ารับ
การอบรม
(๔) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ประเมินผลและติดตาม
ผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา
และติดตามการนาผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน
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ข้อ ๒๖๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒๖๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการ
พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือ
โอนมาดารงตาแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
ข้อ ๒๖๖ การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดาเนินการเองหรือ
มอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาดาเนินการหา
ความจาเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลหรือ
ข้อเสนอของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเอง
ข้อ ๒๖๗ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
(๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ
เป็นต้น
(๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
(๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน
การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
ข้อ ๒๖๘ ขั้นตอนการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้
(๑) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทาดังนี้
(ก) การหาความจาเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึง
การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะ
ปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
(ข) ประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การดาเนินการพัฒนา ให้กระทาดังนี้
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(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว
ผู้บังคับบัญชาควรนาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนดกลุ่มเปูาหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็น
ที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น
การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการสัมมนา เป็นต้น
(ข) วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเองหรือ เข้าร่วม
สมทบกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ
(๓) การติดตามและประเมินผล ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด
และให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
ข้อ ๒๖๙ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในตาแหน่ง
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดตามกรอบ
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ข้อ ๒๗๐ ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นกรรมการ
(๓) ผู้อานวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น
เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๒๗๑ แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) หลักการและเหตุผล
(๒) วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนา
(๓) หลักสูตรการพัฒนา
(๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
(๕) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
(๖) การติดตามและประเมินผล
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ข้อ ๒๗๒ หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนการพัฒนา เป็นการหาความจาเป็น
ในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่งตามที่กาหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดทั้งความจาเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
ข้อ ๒๗๓ เปูาหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดให้มีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานส่วนตาบลทุกคน และตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลทุก
ตาแหน่ง โดยกาหนดให้พนักงานส่วนตาบลต้องได้รับการพัฒนาทุกตาแหน่งภายในรอบระยะเวลา ๓ ปี
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ข้อ ๒๗๔ หลักสูตรการพัฒนาสาหรับพนักงานส่วนตาบลแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ ๒๗๕ วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. จังหวัด ) ดาเนินการเอง หรืออาจมอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ
หรือดาเนินการร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธกี ็ได้ ตามความจาเป็น ความเหมาะสม ดังนี้
(๑) การปฐมนิเทศ
(๒) การฝึกอบรม
(๓) การศึกษา หรือดูงาน
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(๕) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดให้เหมาะสมกับกลุ่ม
เปูาหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
ข้อ ๒๗๖ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดสรร
งบประมาณสาหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
อย่างชัดเจน แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อ ๒๗๗ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จ
ของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
ข้อ ๒๗๘ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ
๒๗๑ แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาถึงความจาเป็นในการพัฒนา กลุ่มเปูาหมาย
ที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลจัดสรรสาหรับการพัฒนา เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลต่อไป
เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ๓ ปี แล้ว
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามข้อ ๒๗๑ เป็น
ระยะเวลา ๓ ปี ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลด้วย
ข้อ ๒๗๙ ในการพิจารณาของ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ตามข้อ ๒๗๘ หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบลยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลดังกล่าวตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีความเห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมีความเหมาะสมแล้ว และได้แจ้งยืนยันแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบลต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต. ) พิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และองค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. )
ข้อ ๒๘๐ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบและกากับ
ดูแลให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลที่ได้ประกาศใช้บังคับ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒๘๑ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถึง
การเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใช้เวลาใน
การปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ข้อ ๒๘๒ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจอนุมัติให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
การให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาถึงอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลที่มีอยู่ โดยให้มี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม
ข้อ ๒๘๓ พนักงานส่วนตาบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่พ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
(๒) ผู้ไปศึกษาขั้นต่ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ผูไ้ ปศึกษาขั้น
ปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี ผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน๔๕ ปีนับถึงวันเริ่มต้น
เปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นกรณี
พิเศษเฉพาะราย
(๓) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่า
เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๔) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟูองคดีอาญา
เว้นแต่กรณีถูกฟูองคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามประกาศกาหนดการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบล
(๕) สาหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแล้ว
จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสาเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ข้อ ๒๘๔ การให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให้พิจารณาตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ดารงอยู่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) กาหนด
เว้นแต่พนักงานส่วนตาบลต้องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเห็นชอบด้วย
(๒) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ
ให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว
ข้อ ๒๘๕ พนักงานส่วนตาบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะต้องยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาด้วย
(๑) บันทึกแสดงเหตุผลและความจาเป็นที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(๒) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อม
หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ
(๓) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา
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(๔) คารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๘๓ (๓)
ข้อ ๒๘๖ พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้องศึกษาให้
สาเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา
หากศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบล อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจาเป็นเฉพาะกรณีครั้งละ
๑ ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน ๒ ครั้งหรือไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา และเมื่อครบกาหนดเวลาที่ขยาย
ดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความจาเป็น อาจขยายเวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ ๒๘๗ พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้องรายงาน
ผลการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา หาก
พนักงานส่วนตาบลไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีก็ได้
ข้อ ๒๘๘ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล ทาสัญญาให้พนักงานส่วนตาบลที่ไปศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที่
ได้รับระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่ากับจานวนเงินเดือน
ทุน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณีที่ผู้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา
ก็ให้ลดจานวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน
การทาสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด ตามระเบียบ
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม
ข้อ ๒๘๙ พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบ
กาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว
ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๗ วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สาเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ
แล้วแต่กรณี
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือ
ผลงานวิจัยให้องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดด้วย
ข้อ ๒๙๐ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดมีความจาเป็นที่จะต้องให้พนักงานส่วน
ตาบลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่าในกรณี
ใด ๆ ให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามคาสั่งทันที
ข้อ ๒๙๑ การรับเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ๒๙๒ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศก่อนวันใช้
บังคับตามประกาศนี้ ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติม
ตามประกาศนี้
ข้อ ๒๙๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโดยให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงานใน
ต่างประเทศที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยกาหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่กาหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว
ให้หมายความถึงองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
ข้อ ๒๙๔ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจการอนุมัติให้พนักงานส่วนตาบล ไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอานาจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
ข้อ ๒๙๕ การอนุมัติให้พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานใน
ต่างประเทศก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับ หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
ก็ให้เป็นอันใช้ได้ และให้ดาเนินการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นตาม
ระเบียบวิธีการนั้นต่อไป แต่ทั้งนี้ สาหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจานวนอัตราร้อยละตามที่
กาหนดในระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด
ส่วนที่ ๔
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๙๖ ๑๒๔ในประกาศนี้
“ระบบการบริ หารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า
กระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเปูาหมาย
โดยการเชื่อมโยง เปูาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน
ข้อ ๒๙๗ ๑๒๕การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่ อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่า
ด้วยการนั้น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ การให้เงินรางวัลประจาปี การพัฒนาและ
การแก้ ไขการปฏิบั ติงาน การแต่งตั้ง ข้าราชการ การให้ ออกจากราชการ การให้ รางวัล จูง ใจ และการ
บริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการ
เป็นพนักงานส่วนตาบลและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๑๒๔

ข้ อ ๒๙๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๒๕

ข้ อ ๒๙๗ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance
Management) ที่ เชื่ อมโยงผลการปฏิ บั ติ งานรายบุ คคลไปสู่ ผลการปฏิ บั ติ งานระดั บองค์ กร คุ ณภาพและ
ปริ มาณงาน ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการ
ปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดย
จัดทาการประเมินอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอคาปรึกษาด้วย
ข้อ ๒๙๘ ๑๒๖การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไป
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต. กาหนด
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลเห็นควรจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอื่น
เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ ลั กษณะงานขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลก็ให้ กระทาได้ โดยความเห็ นชอบจาก
ก.อบต.จังหวัด แต่ทั้งนี้ ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.อบต. กาหนด
ข้อ ๒๙๙ ๑๒๗การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือ
ตรงตามเวลาที่กาหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.อบต. กาหนด และ
สมรรถนะตามสายงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.อบต. กาหนด อย่างน้อย 3 สมรรถนะ
ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติห น้าที่ร าชการ หรื อมีร ะยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50
ข้อ ๓๐๐ ๑๒๘ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลปีละ ๒ ครั้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ
(1) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป
(2) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
ข้อ ๓๐๑ ๑๒๙ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลนาผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง
โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้
(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
๑๒๖

ข้ อ ๒๙๘ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๒๗

ข้ อ ๒๙๙ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๒๘

ข้ อ ๓๐๐ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๒๙

ข้ อ ๓๐๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 60
ข้อ ๓๐๒ ๑๓๐ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๙๗ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนตาบล ได้แก่
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้อานวยการ
สานัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง
(3) ผู้อานวยการสานัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานัก
หรือกอง สาหรับพนักงานส่วนตาบลที่อยู่ในบังคับบัญชา
ในกรณีที่เป็นการประเมิน พนักงานส่วนตาบลผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือ
ปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน
ในกรณีที่เป็นการประเมินพนักงานส่วนตาบลผู้ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม หรือ
วันที่ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ตาบลเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้ าราชการผู้นั้น แล้ว จัดส่งผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้นสังกัดใหม่
เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ ๒๙๗
ข้อ ๓๐๓ ๑๓๑การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ให้ดาเนินการตาม
วิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตาบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
(2) ในแต่ล ะรอบการประเมินให้ ผู้ มีอานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๓๐๒ และผู้ รับการ
ประเมินกาหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กาหนด
ตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
สาหรับการกาหนดตัวชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่
ไม่อาจดาเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกาหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสม
แทนหรือเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ ราชการ ทั้งนี้ ตามแบบที่ ก.อบต.
กาหนด
(3) ในแต่ล ะรอบการประเมิ น ให้ ผู้ มี อ านาจหน้ า ที่ป ระเมิ น ตามข้ อ ๓๐๒ ประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้
กับผู้รับการประเมิน

๑๓๐

ข้ อ ๓๐๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๓๑

ข้ อ ๓๐๓ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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กรณีมีการเปลี่ ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยน
ตาแหน่ง หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลง
ผลการปฏิบัติงาน ในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๓๐๒ ให้คาปรึกษา
แนะนา ผู้รับการประเมินเพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมิน ควร
ร่วมกันทาการวิเคราะห์ผลสาเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความจาเป็นใน
การพัฒนา เป็นรายบุคคลด้วย
(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๓๐๒
แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ
ผลการประเมิน กรณีที่ ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วน
ตาบลอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(6) ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ ๓๐๒ โดยความเห็นชอบของผู้ บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติ งานของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่ว นตาบล ก่อนนาเสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
(7) ให้ น ายกองค์การบริห ารส่ วนตาบล หรือผู้ บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศ
รายชื่อพนักงานส่วนตาบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการ
ยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
ข้อ ๓๐๔ ๑๓๒การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ตามข้อ ๓๐๐ ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลจัดลาดับผลการประเมินเรียงลาดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับ
พอใช้ และระดับต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีผลการ
ประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒
ข้อ 3๐๕ ๑๓๓ให้ นายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลแต่ง ตั้งคณะกรรมการกลั่ นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติง านของพนัก งานส่ว นตาบล เพื่อ ทาหน้า ที่ใ ห้คาปรึก ษาและพิจ ารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับ มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติง านของพนักงานส่วนตาบล
ทุกประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานกรรมการ
และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้ พนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจกาหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรอง
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
ก็ได้

๑๓๒

ข้ อ ๓๐๔ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๓๓

ข้ อ ๓๐๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
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ข้อ ๓๐๖ ๑๓๔ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและ
หลักฐานแสดงความสาเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ ๒๙๗
ส าหรั บแบบประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน ให้ ผู้ บั ง คั บบั ญชาเก็ บส าเนาไว้ ที่ ส านั กกองหรื อ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้ อยสองรอบ
การประเมิน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บต้นฉบับ
ไว้ในแฟูมประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้
ข้อ ๓๐๗ ๑๓๕หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ให้ใช้กับ การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลทุกประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
ข้อ ๓๐๘ ๑๓๖ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
ตามประกาศนี้ ตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน ถึง 30 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
ข้อ ๓๐๙ ๑๓๗ยกเลิก
ส่วนที่ ๕
การลา
ข้อ ๓๑๐๑๓๘ ในส่วนนี้
" เข้ารับการตรวจเลือก " หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็น
ทหารกองประจาการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
" เข้ารับการเตรียมพล " หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
" ลาติดตามคู่สมรส " หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่
เป็นพนักงานส่วนตาบลหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการตาม
กฎหมายว่าด้วย การกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา

๑๓๔

ข้ อ ๓๐๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๓๕

ข้ อ ๓๐๗ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๓๖

ข้ อ ๓๐๘ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๓๗

ข้อ ๓๐๙ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๓๘

ข้ อ ๓๑๐ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขององค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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ราชการหรือเต็มเวลาราชการ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ
ต่างประเทศ
ข้อ ๓๑๑๑๓๙ การลาทุกประเภทตามที่กาหนดในส่วนนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีกาหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย
ข้อ ๓๑๒๑๔๐ ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใช้อานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตการลาสาหรับพนักงานส่วนตาบล ให้เป็นไปตามตารางที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ในกรณีที่ผู้มีอานาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
และมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอานาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอานาจ
อนุญาต การลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอานาจอนุญาตตามประกาศนี้
ทราบด้วย
ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือ
ให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้ โดยให้คานึงถึงระดับตาแหน่งและความรับผิดชอบ
ของผู้รับมอบอานาจเป็นสาคัญ
การลาของพนักงานส่วนตาบลในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจาสัปดาห์หรือ
วันหยุดราชการประจาปีเพื่อให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจ
พิจารณาตามความเหมาะสมและจาเป็นที่อนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
ข้อ ๓๑๓๑๔๑ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของ
ทางราชการหากประสงค์จะลาปุวย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ
เข้ารับการเตรียมพล ในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
ที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นทราบ อย่างน้อย
ปีละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอานาจ
พิจารณา หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับการลาประเภทนั้น
ข้อ ๓๑๔๑๔๒ การนับวันลาตามประกาศนี้ให้นับตามปีงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคานวณวันลา
ให้นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่
๑๓๙

ข้ อ ๓๑๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขององค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๔๐
ข้ อ ๓๑๒ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๔๑
ข้ อ ๓๑๓ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรี ธรรมราช เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล
ขององค์การบริ หารส่วนตาบล (เพิ่มเติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๔๒

ข้ อ ๓๑๔ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขององค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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การนับเพื่อประโยชน์ในการคานวณวันลาสาหรับวันลาปุวยที่มิใช่วันลาปุวยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงเคราะห์พนักงานส่วนตาบลผู้ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยภริยาที่
คลอดบุตร กิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทาการ
การลาปุวยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอานาจของผู้มีอานาจอนุญาตระดับใด ให้นา
ใบลาเสนอขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๓๒๕ หรือลาพักผ่อนซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ามี
ราชการความจาเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างลาก็ได้
การลาของพนักงานส่วนตาบลที่ถูกเรียกเข้ามาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่า
สิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือสิ้นสุดก่อน
วันเดินทางกลับ
การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา นั้น ๆ
พนักงานส่วนตาบลซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุด
ราชการให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่า
การลาเป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๓๑๕ ๑๔๓ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทา
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลในสังกัด โดยมีสาระสาคัญตามตัวอย่างท้ายประกาศ
นี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ในกรณีจาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจะกาหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธี
ควบคุมการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบลที่มีการปฏิบัติราชการในลั กษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตาม
เห็นสมควรก็ได้ แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย
ข้อ ๓๑๖๑๔๔ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี้ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นหรือ
รีบด่วนจะใช้ใบลา ที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งใบลา
ตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลอาจนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา
อนุญาตให้ลา และยกเลิกวันลา สาหรับการลาปุวย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัว ซึ่งมิใช้ลากิจส่วนตัวเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๓๒๕ ก็ได้ ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม
สามารถตรวจสอบตัวบุคคลและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้

๑๔๓

ข้ อ ๓๑๕ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๔๔
ข้ อ ๓๑๖ เพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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ข้อ ๓๑๗๑๔๕ พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตาม
ประกาศนี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน
ก.อบต.จังหวัด ทราบด้วย
ข้อ ๓๑๘๑๔๖ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อันเนื่องมาจาก
พฤติการณ์พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงานส่วน
ตาบลผู้นั้นและมิได้เกิดจาก ความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นเอง โดย
พฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางทาให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ
ให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทาให้มาปฏิบัติราชการ
ไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการ
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่าการที่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นไม่สามารถ
มาปฏิบัติราชการได้ เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งให้การหยุดราชการของพนักงานส่วน
ตาบลผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว
ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ให้ ถือว่าวันที่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจ
ส่วนตัว
ข้อ ๓๑๙๑๔๗ การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหมวดที่ ๓ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕
ประเภทการลา
ข้อ ๓๒๐๑๔๘ การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท คือ
(๑) การลาปุวย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(๔) การลากิจส่วนตัว
(๕) การลาพักผ่อน
๑๔๕

ข้ อ ๓๑๗ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๔๖
ข้ อ ๓๑๘ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๔๗
ข้ อ ๓๑๙ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๔๘
ข้ อ ๓๒๐ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
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(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
การลาป่วย
ข้อ ๓๒๑ พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาปุวยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจาเป็นจะเสนอ
หรือจัดส่งใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผู้ขอลามีอาการปุวยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้
ผู้อื่นลาแทน ก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาปุวยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจาเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอานาจ
อนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึ่งผู้มีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาปุวยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันถ้าผู้มีอานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจ
จากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
๑๔๙

การลาคลอดบุตร
ข้อ ๓๒๒ พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้
จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรอง
แพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่ลาคลอดก่อนหรือหลังวันที่ลาคลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวัน
ลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน
๑๕๐

๑๔๙

ข้ อ ๓๒๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๕๐
ข้ อ ๓๒๒ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้วแต่ไม่ได้
คลอดบุตร ตามกาหนด หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอานาจอนุญาตให้ยกเลิก
วันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไม่ครบกาหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ข้อ ๓๒๓ พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายที่คลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือ
ในวันที่ลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
ผู้มีอานาจตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้
๑๕๑

การลากิจส่วนตัว
ข้อ ๓๒๔ ๑๕๒พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มี
เหตุจาเป็นไม่สามารถ รอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยเหตุจาเป็นไว้แล้วหยุด
ราชการไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ
ข้อ ๓๒๕ ๑๕๓พนักงานส่วนตาบลที่ลาคลอดบุตรตามข้อ ๓๒๒ แล้ว หากประสงค์จะลา
เพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทาการ

การลาพักผ่อน
ข้อ ๓๒๖ พนักงานส่วนตาบลมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันทาการ
เว้นแต่พนักงานส่วนตาบล ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง
๖ เดือน
๑๕๔

๑๕๑

ข้ อ ๓๒๓ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๕๒
ข้ อ ๓๒๔ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๕๓
ข้ อ ๓๒๕ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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(๑) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลครั้งแรก
(๒) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก
(๓) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัคร
รับเลือกตั้ง แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
(๔) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
แล้วต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอีก
ข้อ ๓๒๗ ๑๕๕ถ้าในปีใดพนักงานส่วนตาบลผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจาปี หรือลาพักผ่อน
ประจาปีแล้ว แต่ไม่ครบ ๑๐ วันทาการ ให้สะสมวันที่มิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทาการ
สาหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนประจาปีในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทาการ
ข้อ ๓๒๘ ๑๕๖พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ข้อ ๓๒๙ ๑๕๗การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
ข้อ ๓๓๐ ๑๕๘ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ามี
ราชการจาเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
ข้อ ๓๓๑ ๑๕๙พนักงานส่วนตาบลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา
หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษา เกินกว่าวันลาพักผ่อนตามประกาศนี้แล้วไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
ตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้

๑๕๔

ข้ อ ๓๒๖ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๕๕
ข้ อ ๓๒๗ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๕๖
ข้ อ ๓๒๘ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๕๗
ข้ อ ๓๒๙ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๕๘
ข้ อ ๓๓๐ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๕๙
ข้ อ ๓๓๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้อ ๓๓๒ พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ
พนักงานส่วนตาบลที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต
ก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผลความ
จาเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๓๓๓ ๑๖๑พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ ๓๓๒ แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ภายใน ๑๐ วัน
นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ลาสิกขา หรือ
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้จะต้องนับรวมอยู่ภายใน
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา
พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฎว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธี
ฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รับรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา ให้ผู้มีอานาจ
ตามข้อ ๓๓๒ พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือว่าวันที่ได้
หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
๑๖๐

การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ข้อ ๓๓๔ ๑๖๒พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม้น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง ส่วนพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับ
หมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก
เป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้อง
รอรับคาสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๓๓๕ ๑๖๓เมือ่ พนักงานส่วนตาบลที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับ
การเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วัน เว้นแต่
กรณีที่มีเหตุจาเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน

๑๖๐

ข้ อ ๓๓๒ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๖๑
ข้ อ ๓๓๓ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๖๒
ข้ อ ๓๓๔ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๖๓
ข้ อ ๓๓๕ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน
ข้อ ๓๓๖ ๑๖๔พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเพื่อพิจารณาอนุญาต
การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่งเมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย
ข้อ ๓๓๗ ๑๖๕พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา โดย
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในส่วนนี้ การสั่งให้พนักงานส่วนตาบลไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่าง
นั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ข้อ ๓๓๘ ๑๖๖พนักงานส่วนตาบลที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะไม่
เกิน ๑ ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ครบกาหนดเวลา
และให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงาน ตามที่
กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
การลาติดตามคู่สมรส
ข้อ ๓๓๙ ๑๖๗พนักงานส่วนตาบลซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลาดับเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี และในกรณีจาเป็นอาจอนุญาตให้ลา
ต่อได้อีก ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปีให้ลาออกจากราชการ
ข้อ ๓๔๐ ๑๖๘การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานส่วนตาบลลาติดตามคู่สมรส ผู้มีอานาจ
อนุญาต จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่
๑๖๔

ข้ อ ๓๓๖ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๖๕
ข้ อ ๓๓๗ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๖๖
ข้ อ ๓๓๘ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๖๗
ข้ อ ๓๓๙ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

121

เกินระยะเวลาตามที่กาหนดในข้อ ๓๗๗ และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานใน
ประเทศเดียวกันหรือไม่
ข้อ ๓๔๑๑๖๙ พนักงานส่วนตาบลที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ
๓๔๐ ในระหว่างเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่ง
แล้ว ไม่มีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงาน
ประจาในประเทศไทยแล้ว ต่อมาได้รับคาสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก
จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ ๓๔๐ ได้ใหม่
การลาไปพื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ข้อ ๓๔๒ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือ
พิการ หากองค์การบริหารส่วนตาบลผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลา
ไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน
๑๒ เดือน
พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บจนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือ
พิการเพราะเหตุอื่นนอกจากที่กาหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับ
ราชการต่อไปได้ หากพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นประสงค์จะลาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน
๑๒ เดือน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมจัด
ข้อ ๓๔๓ ๑๗๑พนักงานซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๓๔๒ ให้
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐาน
๑๗๐

๑๖๘

ข้ อ ๓๔๐ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๖๙
ข้ อ ๓๔๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๗๐
ข้ อ ๓๔๒ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๗๑
ข้ อ ๓๔๓ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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เกี่ยวหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาต
แล้ว จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้
ข้อ ๓๔๔ ๑๗๒กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบัติตามที่กาหนดในส่วนนี้ให้นาเสนอ
ก.อบต.จังหวัด เพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๓๔๕ ๑๗๓ ยกเลิก
ข้อ ๓๔๖๑๗๔ ยกเลิก
ข้อ ๓๔๗๑๗๕ ยกเลิก

ส่วนที่ ๖
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๓๔๘ วัน เวลาทางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจาปีของพนักงานส่วน
ตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศกาหนดโดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดสาหรับ
ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ ๓๔๙ เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบของพนักงานส่วนตาบลให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๓๕๐ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดให้มีประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมสาหรับพนักงานส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของ
พนักงานส่วนตาบล โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยในสานักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๓๕๑ ในการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ ๓๕๐ ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนทุกฝุายของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๓๕๒ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง
การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะ หน้าที่
ความรับผิดชอบของตาแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้ตาแหน่ง การทะเบียนประวัติของ
พนักงานส่วนตาบล และการปฏิบัติการอื่น ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด )
๑๗๒

ข้ อ ๓๔๔ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๗๓
ข้ อ ๓๔๕ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๗๔
ข้ อ ๓๔๖ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๗๕
ข้ อ ๓๔๗ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรือ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบล (เพิม่ เติม) วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
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ข้อ ๓๕๓ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีคาสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับพนักงานส่วน
ตาบลหรือตามที่กาหนดในประกาศนี้ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล
และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
(๒) การสั่งแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ
(๓) การสั่งให้ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
การได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(๔) การสั่งประจาองค์การบริหารส่วนตาบล การสั่งผู้ประจาองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้ดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งอื่น และการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ
(๕) การสั่งให้ออกจากราชการ
(๖) การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(๗) การประกาศกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดอานาจหน้าที่
การแบ่งส่วนราชการภายใน การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
(๘) การประกาศกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล ตามแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบล การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง แผนอัตรากาลังขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่ออกคาสั่งหรือประกาศดังกล่าว รายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) โดยส่งสาเนาคาสั่ง หรือประกาศนั้นอย่างละ
๓ ฉบับ ไปให้ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ออกคาสั่งหรือประกาศ และสาหรับกรณีการบรรจุและแต่งตั้ง
ตาม (๑) ให้ส่งทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ ๓๕๕ ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ได้
กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้องแล้วไปพร้อมกันด้วย
ข้อ ๓๕๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) หรือองค์การบริหาร
ส่วนตาบล กาหนดให้มีการประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามที่กาหนดในประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
(๑) การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(๒) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน
(๓) การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น
(๔) การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งบริหาร ให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น
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ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) รายงานไปยัง
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. ) โดยส่งสาเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนั้น
อย่างละ ๓ ฉบับ ไปให้ภายใน ห้าวันทาการนับแต่วันที่ประกาศ
ข้อ ๓๕๕ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดให้มีทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตาบล
ทุกคน โดยจัดเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนตาบล ๑ ฉบับ และส่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) เก็บไว้แห่งละ ๑ ฉบับ
การจัดทาทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตาบล ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติ วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทาแฟูมประวัติพนักงานส่วนตาบล
ให้นากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๕๖ พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตาบล ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น สมรส
หย่า เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือตาย ให้องค์การบริหารส่วนตาบลที่อนุญาตหรือได้รับแจ้งรายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ภายในห้าวันทาการนับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับ
แจ้ง แล้วแต่กรณี
หมวด ๑๓
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
ข้อ ๓๕๗ ในหมวดนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศ
จัดตั้งขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างลักษณะ
ผู้ชานาญงานขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล

“ลูกจ้างประจา” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้างไว้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจาโดยไม่มีกาหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจานวนที่กาหนดไว้และรับเงิน
ค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล
ด้วย
“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้างไว้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และหรือมีกาหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน
ปีงบประมาณ และรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอื่นใด
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“ลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งมีความรู้ความชานาญ
ในงานเฉพาะอย่าง ที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไม่น้อยกว่า ๕ ปี
โดยมีใบรับรองความรู้ความชานาญและความสามารถในการทางานจากสถานที่ทางานเดิมที่ผู้นั้น
เคยปฏิบัติงานมาแล้ว
“เวลาทางานปกติ” หมายความว่า เวลาทางานของทางราชการ หรือเวลาอื่นใดที่
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดตามลักษณะงานให้เป็นเวลาทางานปกติ
“วันหยุดประจาสัปดาห์” หมายความว่า วันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยอาจกาหนดวันหยุดประจาสัปดาห์ เป็นสองวันก็ได้
“วันหยุดพิเศษ” หมายความว่า วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวันหยุดราชการ
นอกจากวันหยุดประจาสัปดาห์
“ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึงเงิน
เพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบตามอัตราที่กาหนดจ่ายให้ลูกจ้างสาหรับการปฏิบัติงานปกติ
“ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน รวมถึงเงิน
เพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างรายวัน” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวันทางานปกติ
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างรายชั่วโมง” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายชั่วโมง
ในวันทางานปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค้าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและ
รายชั่วโมงเนื่องจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ
“ค่าจ้างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและ
รายชั่วโมง กรณีสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
“ค่าอาหารทาการนอกเวลา” หมายความว่า ค่าอาหารที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
รายเดือนเนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทาการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์หรือ
วันหยุดพิเศษ
“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือค่าทาศพของลูกจ้างที่จ่ายในกรณีลูกจ้างถึง
แก่ความตายในระหว่างรับราชการ
“ท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า ท้องถิ่นที่ลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ตนสังกัด
“ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ความชานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการ
เรียน การวิจัย การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการนั้น และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษาและการรับคาแนะนา
ก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย
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“ดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑
คุณสมบัติของลูกจ้าง
ข้อ ๓๕๘ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ๑๗๖มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนดสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ

๑๗๖

แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม)
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
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(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ข้อ ๓๕๙ ๑๗๗ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล มีอานาจพิจารณายกเว้นการจ้างลูกจ้าง
ลักษณะผู้ชานาญงานสาหรับลูกจ้างผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๓๕๘ (๑๐) เป็นรายบุคคลได้
เพื่อประโยชน์ทางราชการ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๕๘ (๗)
(๙) (๑๐) หรือ(๑๔) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด อาจพิจารณายกเว้น
ให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๕๘ (๑๑) หรือ (๑๒)
ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๓๕๘ (๑๓) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
หรือราชการเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต. จังหวัด)
อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ สาหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณี
ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้นาขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดสาหรับพนักงานส่วนตาบลมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
การกาหนดตาแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง
ข้อ ๓๖๐ การกาหนดมาตรฐานตาแหน่งของลูกจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามประกาศกาหนดมาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
ข้อ ๓๖๑ ตาแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งกาหนด
ตาแหน่งนอกเหนือจากตาแหน่ง ที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนดตามข้อ ๓๖๐
หากตาแหน่งว่างลงให้ยุบเลิก หรือปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ตามข้อ ๓๖๐
ข้อ ๓๖๒ ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับพนักงานส่วนตาบล
หรือข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบัติงานให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้

๑๗๗

แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม)
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
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(1) กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเหมือนตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลหรือ
ข้าราชการพลเรือนตาแหน่งนั้น และกาหนดคุณวุฒิที่ไม่สูงเกินความจาเป็นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
(2) กาหนดชื่อตาแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่ให้ซ้าหรือเหมือนกับ
ชื่อตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
ข้อ ๓๖๓ ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับลูกจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและชื่อตาแหน่งเหมือนตาแหน่งลูกจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังตาแหน่งนั้น
ข้อ ๓๖๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้กาหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ที่จาเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานและให้มีภารกิจปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้อง
ไม่เกินปีงบประมาณ
ข้อ ๓๖๕ การกาหนดจานวนตาแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ยกเว้น
ลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด )
กาหนดว่าจะมีตาแหน่งใด ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด จานวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วน
ตาบล จัดทาแผนอัตรากาลังของลูกจ้าง เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด )
ข้อ ๓๖๖ กาหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) มีอานาจ
กาหนดตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล โดย
ให้คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน
และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล
ข้อ ๓๖๗ การกาหนดตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลในส่วนราชการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาเป็นแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลแล้วเสนอ
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดทาและ
กาหนดรวมไว้ในแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล
ข้อ ๓๖๘ ในการจัดทาแผนอัตรากาลังลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล การกาหนด
ตาแหน่งลูกจ้าง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งลูกจ้าง ให้นาข้อกาหนดในประกาศกาหนดตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล และประกาศกาหนดการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลมาใช้
โดยอนุโลม
ข้อ ๓๖๙ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถิ่นและไม่ให้มีภาระผูกพันด้าน
สวัสดิการของลูกจ้างมากเกินไป ให้พิจารณาปรับใช้อัตรากาลังลูกจ้างประจาที่มีอยู่เดิมก่อน หากมีความ
จาเป็นต้องจ้างลูกจ้างให้พิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราวก่อน หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควรจ้าง
ลูกจ้างประจาให้น้อยที่สุด โดยให้คานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
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แทนอื่น และค่าจ้างของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง ไม่ให้สูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๓๗๐ ตาแหน่งลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตาแหน่งใด
ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนตาบล และมีจานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามความตกลง
กับสานักงบประมาณ
ข้อ ๓๗๑ การจ้างลูกจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการโดยวิธีการคัดเลือกโดย
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓ คน เพื่อดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อาจดาเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติวิธี
ใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ข้อ ๓๗๒ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาให้เป็นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท้ายประกาศนี้
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้มีอานาจสั่งจ้างลูกจ้าง
ในอัตราค่าจ้างขั้นต่าสุดของตาแหน่ง
ข้อ ๓๗๓ การให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าและขั้นสูงของลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓๗๔ การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบล
ข้อ ๓๗๕ การให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าจ้างเพื่อการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างกลุ่ม
เงินเดือน ให้เป็นไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นค่าจ้างแต่ละกลุ่มเงินเดือน กรณีลูกจ้างประจาได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่างกลุ่มเงินเดือนท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓๗๖ อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตาแหน่งลูกจ้างประจาให้ได้รับอัตรา
ค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่าของลูกจ้างประจานั้น
(๑) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล
หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล หรือ
ข้าราชการพลเรือนตาแหน่งนั้น
(๒) ลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
และขั้นสูง ลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามลาดับและอัตราที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด ) เห็นสมควร
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ข้อ ๓๗๗ การจ้างลูกจ้างที่มีเงื่อนไขให้จ้างจากผู้มีคุณวุฒิ ให้จ้างในอัตราค่าจ้างตามวุฒิ
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในกรณีจ้างผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้างตามอัตราเงินเดือน
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
ข้อ ๓๗๘ การจ้างลูกจ้าง ให้ดาเนินการจ้างจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับที่ของ
ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ ๓๗๑
ข้อ ๓๗๙ การจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงาน ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.) กาหนดอัตราค่าจ้างตามที่เห็นสมควรตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ ๓๗๖ (๓)
ข้อ ๓๘๐ การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างให้ดารงตาแหน่งใด ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
( ก.อบต.จังหวัด )
ข้อ ๓๘๑ การโอนลูกจ้างประจาระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล หรือกับหน่วยราชการอื่น
อาจกระทาได้ ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอานาจจ้างทั้งสองฝุายตกลงยินยอม ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งหรือ
ให้พ้นจากตาแหน่งแล้วแต่กรณี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
โดยแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและได้รับค่าจ้างในอัตราที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้นับเวลาการทางานต่อเนื่องกัน
ข้อ ๓๘๒ ลูกจ้างประจาผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ
หากองค์การบริหารส่วนตาบลต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับ
พนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ ๓๘๓ ลูกจ้างประจาผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจาในองค์การ
บริหารส่วนตาบลเดิมภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและรับค่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ ๓๘๔ การแต่งตั้งลูกจ้างประจาผู้ดารงตาแหน่งใดไปดารงตาแหน่งใหม่ ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งใหม่ที่กาหนดในข้อ ๓๖๐
ส่วนที่ ๓
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๓๘๕ ลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้
ข้อ ๓๘๖ วินัยของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตาบล ซึ่งนามาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ส่วนที่ ๔
การออกจากราชการ
ข้อ ๓๘๗ ลูกจ้างออกจากราชการ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๓๙๐ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๕) ครบกาหนดการจ้าง
(๖) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
(๗) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๕๘
วันออกจากราชการตาม (๖) ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ ๓๘๘ การลาออกของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออก
จากราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ ๓๘๙ ลูกจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
วันออกจากราชการตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้สาหรับ
พนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ข้อ ๓๙๐ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจสั่งให้ลูกจ้าง
ออกจากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) เมื่อปรากฏว่า
(๑) ลูกจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๕๘
(๒) ลูกจ้างผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้าที่ของตนได้โดยสม่าเสมอ
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และเวลา
ได้ล่วงพ้นไปเกินหกสิบวัน ยังไม่มีผู้ใดพบเห็น
(๓) ลูกจ้างผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน
หรือประพฤติหน้าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุ
อันใด และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป จะเป็น
การเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
ทาการสอบสวนโดยไม่ชักช้า สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตาบลโดยอนุโลม
(๔) ลูกจ้างผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตาบล
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แล้ว การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทาผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มีมลทิน หรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
(๕) ลูกจ้างผู้ใดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกในความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(๖) ลูกจ้างผู้ใดขาดราชการบ่อยครั้ง ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก
(๗) ยุบเลิกตาแหน่ง
วันออกจากราชการตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
การให้ออกจากราชการตามข้อนี้ไม่ถือเป็นโทษทางวินัย
ส่วนที่ ๕
การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ข้อ ๓๙๑ ลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๓๙๐ ตาม
ประกาศนี้ด้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งหรือมีสิทธิร้องทุกข์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๖
การลา
ข้อ ๓๙๒ การลาปุวยของลูกจ้างกาหนดไว้ดังนี้
(๑) การลาปุวยกรณีปกติ
(ก) ในปีหนึ่งลูกจ้างประจามีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา
ได้ไม่เกินหกสิบวัน แต่ถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นสมควรจะให้ลา โดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิบวัน
(ข) ลูกจ้างชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี มีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่
เก้าเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินแปดวันทาการ ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน มีสิทธิลาปุวยโดย
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลา
การจ้างต่ากว่าหกเดือนมีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินสี่วันทาการ
(๒) การลาปุวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่
(ก) ลูกจ้างประจาปุวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาปุวยครบตาม (๑) (ก) แล้วยังไม่หาย
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และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทางานได้ก็ให้ลาปุวย
เพื่อรักษาพยาบาล เท่าที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นสมควรอนุญาตให้ลาโดย
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติ ทั้งนี้ ถ้าเป็นลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายได้ ก็ให้พิจารณาสั่งให้ออก
จากราชการเพื่อรับบาเหน็จต่อไป
(ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บปุวย หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดังกล่าว
ใน (ก) ทาให้ลูกจ้างประจาผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ อันเป็นเหตุจะต้องสั่งให้ออกจากราชการ
ตามมาตรฐานทั่วไปนี้ หากผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดของลูกจ้างประจาผู้นั้นพิจารณา เห็นว่าลูกจ้างประจา
ผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เหมาะสมได้ และเมื่อลูกจ้างประจาผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้
ย้ายลูกจ้างประจาผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอื่นที่เหมาะสมโดยไม่ต้องสั่งให้ออกจากราชการก็ได้ โดย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
(ค) ลูกจ้างชั่วคราวปุวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาปุวยครบตาม (๑) (ข) แล้วยังไม่หายและ
แพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทางานได้ ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจอนุญาตให้ลาปุวยเพื่อรักษาพยาบาล โดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน ทั้งนี้ ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมง
ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้
ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการ
ลูกจ้างผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลา
เว้นแต่กรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
การลาปุวยเกินสามวัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อมกับใบลาด้วย
เว้นแต่ผู้มีอานาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓๙๓ ในปีหนึ่งลูกจ้างประจามีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทั้งลาไปต่างประเทศ โดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันทาการ แต่ในปีแรกที่ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจาให้ได้
รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจาสัปดาห์
ลูกจ้างประจาผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอ
ใบลา พร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว
ข้อ ๓๙๔ การลาพักผ่อนประจาปีของลูกจ้างประจา ให้เป็นไปตามที่กาหนดสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล โดยอนุโลม
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ข้อ ๓๙๕ ลูกจ้างประจามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวันหยุดประจาสัปดาห์
และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ในวันหยุดประจาสัปดาห์
ลูกจ้างประจาที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก
ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีก
ไม่เกินสามสิบวันทาการ และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสีส่ ิบห้าวันทาการด้วย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตร
ปีหนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่
เริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว
ข้อ ๓๙๖ ลูกจ้างประจาที่ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไปประกอบ
พิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในปีแรกที่เริ่มเข้า
ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างประจาจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมง ไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ผู้ประสงค์จะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นก่อนวันอุปสมบท หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผล
อันสมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๓๙๗ การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพลเข้ารับการ
ฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น การลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดง
จานวนวันที่ต้องเดินทางไปกลับ และวันที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าที่จาเป็น เพื่อ
ประกอบการพิจารณา ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
(๒) ลูกจ้างประจามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร หรือ
เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับการฝึก
วิชาการทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้ว ไม่มา
รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานเว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุจาเป็น ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้นต่อไปอีก
ก็ได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
(๓) ในกรณีลูกจ้างชั่วคราว ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติ
ไม่เกินหกสิบวัน ส่วนการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่กรณีให้
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจาสัปดาห์
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ในกรณีการลาตาม (๒) และ (๓) หากลูกจ้างได้รับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๓๙๘ การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้าง ให้นับเป็นการลาครึ่งวัน
ตามประเภทการลานั้น ๆ
ข้อ ๓๙๙ การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
อานาจการอนุญาตในการลาตามข้อ ๓๙๒ ข้อ ๓๙๓ ข้อ ๓๙๔ และข้อ ๓๙๕
ให้เป็นไปตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ส่วนที่ ๗
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง
ข้อ ๔๐๐ ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอื่น เว้นแต่ในกรณีจาเป็นแท้จริง
ที่ต้องใช้ความรู้ความชานาญพิเศษ หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนั้น และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น
ข้อ ๔๐๑ การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุด หรือค่าอาหาร
ทาการนอกเวลาให้กระทาได้ในกรณีที่จาเป็นหรือรีบด่วน โดยมีคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจ
เป็นหลักฐาน
ข้อ ๔๐๒ การจ่ายค่าจ้างในวันทางานปกติ ค่าอาหารทาการนอกเวลา ค่าจ้างลูกจ้าง
รายวัน และรายชั่วโมง ค่าจ้างนอกเวลา และกาหนดเวลาทางานให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ลูกจ้างรายเดือน
(ก) กาหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้น
เดือน ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดทาการก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความ
จาเป็นที่จะกาหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมัติจากประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทางานของทางราชการ
เว้นแต่ถ้ามีงานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นผู้กาหนดโดยจะต้องมีเวลาทางานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง
ไม่รวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจาสัปดาห์ หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง
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(ก) กาหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจ่ายค่าจ้าง
มากกว่าเดือนละครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง โดยปกติให้จ่ายในวันถัดจากวันสุดท้ายของเดือน
หน่วยงานใดมีความจาเป็นที่จะกาหนดวันเริ่มจ่ายเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมัติจาก
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั้ง ให้หน่วยงานกาหนดวันจ่ายเงิน
ค่าจ้างตามความเหมาะสมได้โดยขออนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทางานของทางราชการ
เว้นแต่ ถ้ามีงานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้กาหนดโดยจะต้องมีเวลาทางานวันละไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง
ไม่รวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติติดต่อกันเกินสามชั่วโมงขึ้นไป
ให้จ่ายค่าจ้างได้ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ ๔๐๓ การจ่ายค่าจ้างในกรณีวันหยุดประจาสัปดาห์ สาหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หัก
ค่าจ้าง ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้าง
สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจาสัปดาห์ ให้ถือปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ ๔๐๒ (๑) (ค)
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอัตราปกติ
ตามระยะเวลาทางาน
ข้อ ๔๐๔ การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ สาหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หักค่าจ้าง
ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาทางานในวันหยุดพิเศษ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ ๔๐๒ (๑) (ค)
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้างเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอัตราปกติ
ตามระยะเวลาทางาน
ข้อ ๔๐๕ การจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอื่นตามข้อ ๔๐๐
ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ
โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าอาหารทาการนอกเวลา
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือปฏิบัติดังนี้
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(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสานักงานที่ตั้ง
ปกติหรือสถานที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นวันทางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตามข้อ ๔๐๒ และข้อ ๔๐๓
(ข) ลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่คนรถหรือคนเรือ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดินทาง
ครบกาหนดเวลาทางานปกติประจาวันแล้ว หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปอีกสาหรับวันนั้น
ให้จ่ายค่าจ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๔๐๒ (๒) (ค)
การปฏิบัติงานในวันทางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด
หรือในกรณีในวันหยุดพิเศษ ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย เสมือนปฏิบัติงานในสานักงานที่ตั้งปกติ
เว้นแต่ในกรณีวันหยุดประจาสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้ ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ ๔๐๖ ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจานวนสามเท่าของอัตรา
ค่าจ้างปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ในกรณีลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง ให้ถือ
เสมือนว่าลูกจ้างผู้นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์คานวณเงินช่วยพิเศษ
ข้อ ๔๐๗ ลูกจ้างประจาซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ผู้มีอานาจได้วินิจฉัยตาม
ข้อ ๔๑๑ แล้วสั่งจ่ายค่าจ้างเป็นจานวนเท่าใด ให้จ่ายค่าจ้างตามจานวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจานวนหนึ่งเป็น
จานวนสามเท่าของจานวนค่าจ้างนั้น
ถ้าผู้มีอานาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าจ้าง ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้น
มาปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ ๔๐๘ ลูกจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างสาหรับวันที่ขาดหรือ
หนีราชการนั้น
ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ ๔๐๙ ค่าจ้างที่จ่ายตามข้อ ๔๐๖ ถึงข้อ ๔๐๘ เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตาย
และให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
เงินช่วยพิเศษตามข้อ ๔๐๖ หรือข้อ ๔๐๗ ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดงเจตนา
ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้แสดง
เจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน ให้จ่ายแก่บุคคลตามลาดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดา
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(๔) ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา โดยจาเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตาย
ของผู้นั้นทาให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย
(๕) ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ ซึ่งประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย
เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลในลาดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ
แต่ในลาดับเดียว ผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ลูกจ้าง
ผู้นั้นถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตาบลมีความจาเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้างผู้ถึงแก่
ความตาย เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้องค์การบริหารส่วนตาบลหักค่าใช้จ่ายจาก
เงินช่วยพิเศษที่ต้องจ่ายตามประกาศนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
ข้อ ๔๑๐ องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีความจาเป็นที่จะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจาไป
ฝึกอบรม หรือดูงาน เกี่ยวกับหน้าที่ที่ลูกจ้างประจานั้นปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศ
โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมหรือดูงานนั้น ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้อนุมัติ ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจาสัปดาห์
ข้อ ๔๑๑ ลูกจ้างประจาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนจนกว่าคดี
หรือกรณีถึงที่สุด การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกสั่งพักราชการ ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพักราชการ
ไว้ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการ เพราะมิได้ทราบคาสั่ง
ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบ หรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้น
(๒) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิดและ ไม่มี
มลทินหรือมัวหมอง ให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ
(๓) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิดแต่มี
มลทินหรือมัวหมอง หรือกระทาความผิด แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายค่าจ้างได้
ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ
(๔) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ได้กระทาความผิดและ
ถูกลงโทษถึงปลดออก หรือไล่ออก ห้ามจ่ายค่าจ้าง
(๕) ในกรณีลูกจ้างประจาซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดีหรือ
กรณีถึงที่สุด ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่าย
ค่าจ้างระหว่างเวลานั้นหรือไม่เพียงใด โดยอนุโลม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ให้จ่ายค่าจ้างตามจานวนที่
วินิจฉัยให้ จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย
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กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ถือปฏิบัติทานองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่าง
พักราชการ
ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการไว้ก่อน เพราะมิได้
ทราบคาสั่ง ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบหรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้น
อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ ไม่ถือเป็นอัตราว่าง
ข้อ ๔๑๒ ให้นาความในข้อ ๔๑๑ มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจาระหว่าง
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์คาสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือคาสั่งให้ออกจากราชการหรือระหว่างถูกพนักงาน
สอบสวนควบคุมตัวดาเนินคดีอาญา หรือถูกควบคุมตัวตามคาพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ข้อ ๔๑๓ การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าจ้าง ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการแต่งตั้ง
หรือปรับค่าจ้าง โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้าง ให้คงตัดค่าจ้างต่อไป ตามจานวนเดิม
การจ่ายค่าจ้างในกรณี
(๑) ลาออก ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกาหนดลาออก แต่ถ้าถึงกาหนดลาออกแล้วยังไม่ได้
รับทราบคาสั่งอนุญาตให้ลาออก และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคาสั่งหรือ
ควรได้รับทราบคาสั่ง
(๒) ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคาสั่ง แต่ถ้ายังไม่รับทราบคาสั่ง
และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคาสั่งหรือควรได้รับทราบคาสั่ง
(๓) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปีงบประมาณ
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
และเป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้สาหรับข้าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกาหนด
สิทธิให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว ให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต. จังหวัด ) กาหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับประกาศนี้
ข้อ ๔๑๔ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทาขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ทาขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่
ข้อ ๔๑๕ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจาของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการจัดทาทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไข
และเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
เมื่อมีคาสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจาผู้ใดไปต่างสังกัด ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ้างประจาให้ลูกจ้างผู้นั้นนาไปมอบแก่ส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทุกครั้ง
ทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการ
ไม่พึงเปิดเผยต่อผู้อื่น การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือตรวจสอบรายการ
ให้ดาเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ
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ข้อ ๔๑๖ การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจารายวันเป็นอัตราค่าจ้างรายเดือนให้เอา
ยี่สิบหกวันทาการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันที่ลูกจ้างผู้นั้นได้รับในปัจจุบัน โดยปัดเศษขึ้นเป็น เกณฑ์
พิจารณาแต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งนั้น
ข้อ ๔๑๗ ให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติตนตามประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กาหนดไว้สาหรับพนักงานส่วน
ตาบล ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๑๘ ผู้ใดเป็นพนักงานส่วนตาบล และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใด
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานส่วนตาบล และดารงตาแหน่งในสายงานนั้น
ตามประกาศนี้ต่อไป โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม
ข้อ ๔๑๙ ผู้ใดเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลและ ดารงตาแหน่ง
นั้นตามประกาศนี้ต่อไป โดยให้ได้รับค่าจ้าง สิทธิและประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้าง เช่นเดิม
ข้อ ๔๒๐ การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลที่อยู่
ระหว่างการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งใช้บังคับ
อยู่ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต. จังหวัด) กาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล ( ก.อบต.) กาหนด
ข้อ ๔๒๑ การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
ที่มิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นาแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือวิธีการที่กาหนดสาหรับ
พนักงานส่วนตาบล มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
สวัสดิ์ แกล้วทนงค์
(นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
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