
                                                             

 

  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

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

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จังหวัด)  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล      
( ก.อบต.) ก าหนด 

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

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลจังหวัดนครศรธีรรมราช 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่.๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕..เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ภายใต้บทก าหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรั บ       
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล
ก าหนดบรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทก าหนดตามประกาศนี้ ให้ใช้บทก าหนดในประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“ ก.อบต.” หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมาย 

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

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
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“ พนักงานส่วนต าบล ”  หมายความว่า  พนักงานส่วนต าบล  ซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้ง
ตามประกาศนี้  ให้รับราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีต าแหน่งและได้รับเงินเดือนจาก           
เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริหารส่วนต าบล 

" พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน ”  หมายความว่า  พนักงานเทศบาล  ข้าราชการกรุงเทพมหานคร   
พนักงานเมืองพัทยา   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ไม่ใช่พนักงานส่วนต าบล    โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
จากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น น ามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

“ ข้าราชการประเภทอ่ืน ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  และข้าราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 
นอกจากพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการตาม
ประกาศนี้   และให้มีอ านาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

        หมวด  ๑ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

ข้อ ๖ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล   ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

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

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

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  
ก าหนด   ดังนี้ 

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

(๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ   หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล          
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอ่ืน 

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

ความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก   หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ   

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล   ตามกฎหมาย    
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(๑๓)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก   เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล   ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
ข้อ ๗ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล     ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามข้อ ๖   คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถ
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลได้ ในกรณี ดังนี้ 

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

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

และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 

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

ข้อ ๙ การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ ของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของทางราชการ
ที่จะได้รับ  และมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ในการประชุมปรึกษายกเว้น
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ประชุมพิจารณา
ลงมติ  โดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจ านวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้กระท าโดยลับ 

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

(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
ส่วนต าบล  และเป็นกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจพิจารณายกเว้นได้   
ให้ผู้นั้นยื่นค าขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณายกเว้น ในกรณี        
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  เพ่ือจะเข้ารับราชการ โดยมีผู้มีเกียรติอันควรเชื่อถือได้ไม่น้อยกว่า
สองคนเป็นผู้รับรองความประพฤติ ให้ยื่นค าขอและหนังสือรับรอง  ตามแบบท้ายประกาศนี้พร้อมเอกสาร  
ที่เก่ียวข้อง  

(๒) การขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณายกเว้น 
ในกรณีขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม เพ่ือสมัครหรือกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  
จะยื่นค าขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับราชการก็ได้ 
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(๓)  ในกรณีที่ มีผู้ ยื่นค าขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล                    
( ก.อบต.จังหวัด )  ให้ส่งเรื่องให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา หรือ  
กรณียื่นต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณา และถ้าต้องการจะรับผู้ยื่นค าขอนั้นเข้ารับราชการก็ให้ด าเนินการสอบสวนเพ่ือให้ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการรับราชการ หรือการท างาน การประกอบคุณงามความดี  
ความผิดหรือความเสื่อมเสีย   และความประพฤติของผู้นั้น  โดยให้สอบสวนจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน   
และผู้มีเกียรติซึ่งอยู่ใกล้ชิดอันควรเชื่อถือได้   แล้วพิจารณาอีกชั้นหนึ่งว่ายังต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ
หรือไม่  ถ้าต้องการรับก็ให้แจ้งและส่งเรื่องการสอบสวนดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานการสอบสวนนั้น
ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด ) ด าเนินการต่อไป  และหากประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ต้องการรับผู้ยื่นค าขอนั้นเข้ารับราชการ ให้แจ้งเป็นหนังสือ   
ให้ผู้นั้นและเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 

(๔) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แจ้งผลการพิจารณา
ตาม (๓) ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ทราบภายในหกเดือนนับแต่
วันที่เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ส่งเรื่องไปให้ถือว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นไม่ต้องการจะรับบรรจุ ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ยุติเรื่อง
และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

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

(๖) การขอยกเว้นในกรณีทีข่าดคุณสมบัติหรือมลีักษณะต้องห้าม เพ่ือสมัครสอบแข่งขัน
หรือเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนต าบล ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนักงานส่วนต าบล  ยื่นค าขอ
ต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  และให้เลขานุการคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เพียงพอที่จะ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้วด าเนินการน าเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  เพ่ือพิจารณาลงมติลับตามข้อ ๙ 

(๗) ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาลงมติ 
ส าหรับผู้ขอยกเว้นกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามรายใด และผู้นั้นไม่ได้รับการยกเว้น        
การขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามอีก ผู้นั้นจะขอได้ต่อเมือ่เวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ลงมติ 
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หมวด  ๒ 
การก าหนดประเภท จ านวน และอัตราต าแหน่ง 

 
ข้อ ๑๑ ๑ต ำแหน่งพนักงานส่วนต ำบลให้มี 4 ประเภท ดังนี้ 

  (1) ต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น ได้แก่ ต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ตำมที่คณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 
  (2) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น ได้แก่ ต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนระดับฝ่ำย  
ระดับส่วน ระดับกอง ระดับส ำนักในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ตำมที่
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 
   (3) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ได้แก่ ต ำแหน่งที่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตำมมำตรฐำนทั่วไปที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด เพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำที่
ของต ำแหน่งนั้น 

  (4) ต ำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต ำแหน่งที่ไม่ใช่ต ำแหน่งประเภทบริหำร
ท้องถิ่น ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น และต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ตำมมำตรฐำนทั่วไปที่
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด เพื่อปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของต ำแหน่งนั้น 

ข้อ ๑๑/๑ ๒ระดับต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล ให้มีระดับ ดังนี้ 
  (1) ต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น มี 3 ระดับ  
   (ก) ระดับต้น 
   (ข) ระดับกลำง 
   (ค) ระดับสูง 
  (2) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
   (ก) ระดับต้น 
   (ข) ระดับกลำง 
   (ค) ระดับสูง 
  (3) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร มี 4 ระดับ 
   (ก) ระดับปฏิบัติกำร  
   (ข) ระดับช ำนำญกำร 
   (ค) ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  
   (ง) ระดับเชี่ยวชำญ  
  (4) ต ำแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ 
   (ก) ระดับปฏิบัติงำน  
   (ข) ระดับช ำนำญงำน  
   (ค) ระดับอำวุโส  
 

                                                   
๑

 ข้อ ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๒

 ข้อ ๑๑/๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๑๑/๒ ๓ประเภทและสำยงำนของระดับต ำแหน่งตำมข้อ ๑๑/๑ มีดังนี ้ 
  (1) ต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น   
   (ก) ระดับต้น ได้แก่ ต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือรองปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมขนำดและโครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่คณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 
   (ข) ระดับกลำง ได้แก่ ต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือรองปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมขนำดและโครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่คณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 
   (ค) ระดับสูง ได้แก่ ต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือรองปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมขนำดและโครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่คณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 
  (2) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น 
   (ก) ระดับต้น ได้แก่ ต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนระดับฝ่ำย หรือระดับกอง      
ตำมขนำดและโครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 
   (ข) ระดับกลำง ได้แก่ ต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนระดับส่วน ระดับกอง        
ตำมขนำดและโครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 
   (ค) ระดับสูง ได้แก่ ต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนระดับส ำนัก ตำมขนำดและ
โครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 
  (3) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
   (ก) ระดับปฏิบัติกำร ได้แก่ ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นโดยใช้
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน ปฏิบัติงำนภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ  
   (ข) ระดับช ำนำญกำร ได้แก่ ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ 
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงในงำนวิชำกำร ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก หรือต ำแหน่งซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วม
ปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงในงำนวิชำกำร ปฏิบัติงำน  
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก 
   (ค) ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ได้แก่ ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มี
ประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกในงำนวิชำกำร 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก หรือต ำแหน่งซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ  ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสูงมำกใน
งำนวิชำกำร ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก 
   (ง) ระดับเชี่ยวชำญ ได้แก่ ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ      
ในงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในทำงวิชำกำร ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในทำงวิชำกำรท่ียำกและซับซ้อนมำก และมีผลกระทบในวงกว้ำง  
 
 

                                                   
๓

 ข้อ ๑๑/๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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  (4) ต ำแหน่งประเภททั่วไป  
   (ก) ระดับปฏิบัติ งำน  ได้แก่  ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติ งำนระดับต้น           
ซึ่งปฏิบัติงำนตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และวิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ 
   (ข) ระดับช ำนำญงำน ได้แก่ ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์     
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำ
ที่ค่อนข้ำงยำก หรือต ำแหน่งซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำน ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำก 
   (ค) ระดับอำวุโส ได้แก่ ต ำแหน่งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์          
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญงำนค่อนข้ำงสูง ในงำนเทคนิคเฉพำะด้ำน หรือ
งำนที่ต้องใช้ทักษะและควำมช ำนำญเฉพำะตัว ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำที่ค่อนข้ำงยำกมำก      
หรือต ำแหน่งซึ่งต้องก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิ บัติงำน โดยใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนค่อนข้ำงสูง มีงำนในควำมรับผิดชอบที่หลำกหลำย 
ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ค่อนข้ำงยำกมำก 

ข้อ ๑๑/๓ ๔พนักงำนส่วนต ำบลผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงด ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำน
เริ่มต้นระดับใด และต ำแหน่งระดับใด ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบลได้ก ำหนดไว้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำ
ต ำแหน่งและมำตรฐำนของต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๔๔ ให้จัดเข้ำสู่
ประเภทต ำแหน่งและระดับต ำแหน่งตำมประกำศนี้ และให้ถือว่ำระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของผู้นั้น
เทียบเท่ำกับระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งที่ก ำหนดตำมประกำศนี้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในกำรแต่งตั้ง กำรเลื่อนระดับ กำรย้ำย กำรโอน กำรรับโอน 
ดังนี้ 
  (1) ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4         
ของสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 1 และสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 2 ให้จัดเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่งทั่วไป         
ระดับปฏิบัติงำน 
  (2) ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับ 5 หรือระดับ 6 ของสำยงำนเริ่มต้นจำก
ระดับ 1 และสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 2 ให้จัดเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่งทั่วไป ระดับช ำนำญงำน 
  (3) ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับ 7 ของสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 2 ให้จัดเข้ำสู่
ประเภทต ำแหน่งทั่วไป ระดับอำวุโส 
  (4) ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับ 3 ระดับ 4 หรือระดับ 5 ของสำยงำน
เริ่มต้นจำกระดับ 3 ให้จัดเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่งวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร 
  (5) ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชำชีพระดับ 6 หรือระดับ 7       
ของสำยงำนเริ่มต้นจำกระดับ 3 ให้จัดเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่งวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
  (6) ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชำชีพระดับ 8 ของสำยงำน
เริ่มต้นจำกระดับ 3 ให้จัดเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่งวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
  (7) ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับ 6 หรือระดับ 7 ที่ไม่ใช่ต ำแหน่ง           
นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้จัดเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่งอ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับต้น 
  (8) ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับ 8 ที่ไม่ใช่ต ำแหน่งนักบริหำรงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้จัดเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่งอ ำนวยกำรท้องถิ่น ระดับกลำง 
                                                   
๔

 ข้อ ๑๑/๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จังหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ
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  (9) ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร ต ำแหน่งนักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลระดับ 6 หรือระดับ 7  ให้จัดเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่งบริหำรท้องถิ่น ระดับต้น 

  (10) ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร ต ำแหน่งนักบริหำรงำนองค์กำรบริหำร       
ส่วนต ำบลระดับ 8 ให้จัดเข้ำสู่ประเภทต ำแหน่งบริหำรท้องถิ่น ระดับกลำง 

ข้อ ๑๑/๔ ๕มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล ให้เป็นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด มีจ ำนวน ๙๙ สำยงำน ตำมบัญชีรำยละเอียดมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่งท้ำยประกำศนี้ 

ข้อ ๑๑/๕ ๖พนักงำนส่วนต ำบลผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด 
และระดับใด ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล ได้ก ำหนดไว้ตำม
ประกำศกำรจัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบล ฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๔๕ เมื่อได้มี
กำรจัดเข้ำสู่มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดตำมข้อ ๑๑/๓ แล้ว ให้น ำระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง
และระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องที่มีตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งเดิมมำนับรวมกับระยะเวลำกำร
ด ำรงต ำแหน่งและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนดในคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งที่ได้รับกำรจัดเข้ำสู่ต ำแหน่ง เพื่อประโยชน์ในกำรเลื่อนระดับ กำรแต่งตั้ง       
กำรคัดเลือก กำรสอบคัดเลือก โดยมีหลักเกณฑ์กำรนับรวมตำมบัญชีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของ
พนักงำนส่วนต ำบล ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งเดิม ส ำหรับใช้เป็น
คุณสมบัติในกำรเลื่อนระดับ กำรแต่งตั้ง กำรคัดเลือก กำรสอบคัดเลือก ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใหม่
ท้ำยประกำศนี้ 

ข้อ ๑๒ การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอัตราต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในองค์การ
บริหารส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ต้องค านึงถึงลักษณะ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพ และความยากของงาน ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล และงบประมาณ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการก าหนดต าแหน่งดังกล่าวต้องเทียบได้ในมาตรฐานเดียวกันกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ข้อ ๑๓ การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลในส่วนราชการ ว่าจะมีต าแหน่งใด  
ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลัง
ของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง  และการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  
โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลค านึงถึงภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก
คุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะต้องจ่าย        
ในด้านบุคคล  

ข้อ ๑๔  การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล    ต าแหน่งใดเป็นต าแหน่งระดับใด  
ให้ประเมินความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้น  แล้วปรับเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.)  จัดท าไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง  การปรับต าแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
                                                   
๕

 ข้อ ๑๑/๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๖

 ข้อ ๑๑/๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



 9 

ให้จัดต าแหน่งที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันเข้าประเภทและสายงานเดียวกัน  และจัดต าแหน่ง ในสายงาน
เดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณ   เข้ากลุ่มต าแหน่งเดียวกันและ
ระดับเดียวกัน 

ข้อ ๑๕  ในการจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล        เป็นประธาน                                      
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     เป็นคณะท างาน 
(๓) ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ     เป็นคณะท างาน 
(๔) พนักงานส่วนต าบล                                        เลขานุการคณะท างาน 

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

(๑) บทศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในช่วงระยะเวลา ๓  ปี 

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

(๓) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและก าลังคนที่
ขาดอยู่และต้องการเพิ่มขึ้น  อัตราความต้องการก าลังคนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการขยายงาน 
หรือได้รับมอบหมายเพิ่มข้ึน   อัตราการสูญเสียก าลังคนในแต่ละปี 

(๔) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน  เป็นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้
ก าลังคนที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยส ารวจและประเมินความรู้
ความสามารถของก าลังคนที่มีอยู่  การพัฒนาหรือฝึกอบรมก าลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และ 
ใช้ก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน 

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

(ก)  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ให้เป็นไปตามประกาศก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล   

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

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

(๖) ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ตามแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่จัดท าขึ้นในครั้งแรกตามประกาศนี้  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นต าแหน่ง
สายงานใด  ระดับใด  จ านวนเท่าใด  ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

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

ระดับ ๖  ได้ 
 ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็นระดับ ๗ หรือ 

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

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

(ง)  การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ให้พิจารณาก าหนดได้ตามความเหมาะสม ความจ าเป็น ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ
ของงาน และปริมาณงาน  และให้ค านึงถึงต าแหน่งสายงานของตัวพนักงานส่วนต าบล ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ประกอบด้วย 

ข้อ ๑๗ ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลมีชื่อในการบริหารงานตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   และมีชื่ออ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดังนี้ 

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(4) ผู้อ านวยการกอง หรือ หัวหน้าส่วน 
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ข้อ ๑๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอแผนอัตราก าลังที่ได้จัดท าขึ้นตามข้อ ๑๖  
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ประกาศใช้แผนอัตราก าลังดังกล่าว  เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๓  ปีแล้ว  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ตามข้อ ๑๖ เป็นระยะเวลา ๓ ปี  ในรอบถัดไป  

ข้อ ๑๙ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.จังหวัด) ตามข้อ ๑๘  หากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่า 
แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลังดังกล่าว  ตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  
หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีความเห็นว่าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความ
เหมาะสมแล้ว  และแจ้งยืนยันแผนอัตราก าลังต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)       
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) พิจารณา 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง 
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  และองค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  

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

ข้อ ๒๑ ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หากองค์การบริหารส่วนต าบล   มีเหตุผลความจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลเพ่ิมใหม่ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดในแผนอัตราก าลัง เพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน  
หรือปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งโดย 
ปรับเกลี่ยจากต าแหน่งอื่นได้  และไม่เป็นภาระทางงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
ที่ต้องขอก าหนดต าแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา  โดยมีรายการ  
ดังต่อไป 

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

ทีเ่พ่ิมขึ้นจากเดิม ถึงขนาดจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งเพ่ิมขึ้นใหม่ 
(๓)  ชื่อต าแหน่ง สายงาน ระดับต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่งที่ขอก าหนดเพ่ิมใหม่ 
(๔)  หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ขอก าหนดเพ่ิมใหม่ 
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(๕)  ส่วนราชการที่ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่   โดยให้แสดงกรอบอัตราก าลังที่มีอยู่        
ตามแผนอตัราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลและต าแหน่งที่ขอก าหนดเพ่ิมใหม่ 

(๖)  เหตุผลความจ าเป็นอื่น 

ข้อ ๒๒ ๗กำรขอก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนส่วนต ำบลซึ่งเป็นกำรก ำหนดต ำแหน่ง         
สำยงำนอ่ืนที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล ยังไม่ได้จัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งไว้         ให้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ขอก ำหนดต ำแหน่งนั้น จัดท ำร่ำงมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของต ำแหน่ง     
สำยงำนนั้น เพ่ือให้ทรำบถึงประเภทต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็น พร้อมเสนอเหตุผลควำมจ ำเป็ นที่
จะต้องขอก ำหนดต ำแหน่งดังกล่ำว เสนอให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลจัดท ำเป็นมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนส่วน
ต ำบลต่อไป 

ข้อ ๒๓ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับความเห็นชอบในการก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ิมใหม่ตามข้อ ๒๑  หรือข้อ ๒๒  แล้วแต่กรณี  ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด)  ตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้เหมาะสม  ในกรณีที่ปรากฏว่าการก าหนดต าแหน่งใด  
ไม่เหมาะสมก็ดี  การใช้ต าแหน่งใดไม่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ก าหนดก็ดี หรือลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของต าแหน่งใดที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล        
(ก.อบต.จังหวัด)  อาจพิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนั้นเสียใหม่ให้เหมาะสม ทั้งนี้  คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) จะมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแทน ก็ได้ 

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

ข้อ ๒๕  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  ตามข้อ  ๒๔   คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ได้รับมอบหมาย มีอ านาจเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลได้  

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

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

                                                   
๗

 ข้อ ๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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(๕) การยุบเลิกต าแหน่ง 

ข้อ ๒๗ การปรับระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นในต าแหน่งสายงานเดิม  เพ่ือให้เหมาะสม 
กับระดับความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป  ด าเนินการได้  ดังนี้ 

(๑) ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ  ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถปรับระดับต าแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นในระดับควบได้  เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น   ส าหรับการปรับระดับต าแหน่งใดให้สูงขึ้นนอกระดับ
ควบ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  ให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับท่ีสูงขึ้น ที่ก าหนดในหมวด ๙ 

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

ข้อ ๒๘  การปรับลดหรือขยายระดับต าแหน่งของต าแหน่งโดยไม่เปลี่ยนต าแหน่ง 
สายงานเพ่ือรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  หรือการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานเริ่มต้น
ของต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ ๑  ระดับ ๒ หรือระดับ ๓  แล้วแต่กรณี  ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจปรับลดหรือขยายระดับต าแหน่งดังกล่าว  เพ่ือรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
หรือการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งได้ 

ข้อ ๒๙ การปรับเกลี่ยต าแหน่งโดยไม่เปลี่ยนต าแหน่งสายงาน  เป็นการตัดโอนต าแหน่ง
ในสายงานใดสายงานหนึ่งในกองหรือฝ่ายหนึ่ง ไปก าหนดเป็นต าแหน่งในกองอ่ืนหรือฝ่ายอื่น  โดยไม่เปลี่ยน
ต าแหน่งสายงาน  ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีอยู่ให้สามารถใช้ต าแหน่ง
ให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสนอเรื่องขอปรับเกลี่ยต าแหน่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

ข้อ ๓๐  การปรับเกลี่ยต าแหน่งโดยเปลี่ยนต าแหน่งสายงาน หรือระดับต าแหน่ง เป็น 
การตัดโอนต าแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ่งในส่วนราชการใด  ไปก าหนดเป็นต าแหน่งในสายงานอื่นใน
ส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอ่ืน และต าแหน่งที่ก าหนดนั้นอาจเปลี่ยนระดับต าแหน่งด้วยก็ได้   
ทั้งนีเ้พ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งที่มีอยู่ในกรอบอัตราก าลังให้สามารถใช้
ต าแหน่งให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสนอขอปรับเกลี่ยต าแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

ข้อ ๓๑ การยุบเลิกต าแหน่ง  เป็นการยุบเลิกต าแหน่งในสายงานใด ๆ ที่มีอยู่ในกรอบ
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์แล้ว  โดยให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอขอยุบเลิกต าแหน่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ต าแหน่งที่จะยุบเลิกนั้นต้องเป็นต าแหน่งว่าง 

กรณคีณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอให้ยุบเลิกต าแหน่ง  และองค์การบริหารส่วนต าบลยังยืนยันในความเห็นเดิม  
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  พิจารณาและให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล             
(ก.อบต.)  
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ข้อ ๓๒  การเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามข้อ  ๒๗ (๒)  ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอก าหนดต าแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาโดยมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

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

ทีเ่พ่ิมขึ้นจากเดิมถึงขนาดจ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(๓) ชื่อต าแหน่ง สายงาน ระดับต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่งที่ขอปรับปรุง 

การก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(๔) หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(๕) ส่วนราชการทีข่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่   โดยให้แสดงกรอบอัตราก าลัง

ที่มีอยู่ตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล   และต าแหน่งที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(๖) เหตุผลความจ าเป็นอื่น 

การเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาถึงเหตุผลและ  
ความจ าเป็นในด้านปริมาณและคุณภาพของงานเป็นส าคัญ  โดยมิให้ขออนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ือเหตุผลด้านตัวบุคคล  และให้ค านึงถึงจ านวนของลูกจ้างทั้งประจ าและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นด้วย   
ทัง้นี้  เพ่ือมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน  และเป็นการประหยัดงบประมาณด้านรายจ่ายด้านบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด้วย และให้พิจารณาถึงความส าคัญ ความเหมาะสม และถูกต้องของกรอบต าแหน่งในงาน
นั้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะให้ต าแหน่งในงานนั้นสามารถรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนั้นได้ 

ข้อ ๓๓  ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมาก  และได้พิจารณาขอ
อนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการใด   ควรพิจารณาจัดหาต าแหน่งเพ่ือรองรับบุคลากร     
ผู้ครองต าแหน่งเดิมที่ขออนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งด้วย   และก่อนที่องค์การบริหารส่วนต าบล   
จะขออนุมัติปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาด าเนินการกับต าแหน่งที่ว่าง  
และมีความจ าเป็นน้อยเสียก่อน  โดยการปรับเกลี่ยต าแหน่งไปไว้ในงานที่มีความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน 

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

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ตามวรรคหนึ่ง 
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  และองค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  

ข้อ ๓๕  ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หากองค์การบริหารส่วนต าบล  มีเหตุผลความจ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  เพ่ือรองรับภารกิจ  
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงาน  หรือปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอขอ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
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ข้อ ๓๖  กรณีการขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๓๐   
เป็นการก าหนดต าแหน่งสายงานใหม่  ซึ่งเป็นสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ยังไม่ได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้น  ในการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
ดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้นเสนอไป
พร้อมกันด้วย  ทั้งนี้  เพ่ือแสดงให้ทราบถึงประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งสายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไป 
หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  และ
ระดับต าแหน่ง   

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  หากมีความเห็นชอบ
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ  ให้เสนอเรื่องขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ร่างมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ    

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

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

หมวด  ๓ 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ส่วนที่ ๑ 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 

ข้อ ๓๘ ๘ อัตรำเงินเดือนและอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบลให้เป็นไป
ตำมบัญชีอัตรำเงินเดือนและอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งท้ำยประกำศนี้  

อัตรำเงินเดือน เงินวิทยฐำนะและอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนครูให้เป็นไปตำม
อัตรำเงินเดือน เงินวิทยฐำนะและอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยอนุโลม 

กำรจ่ำยเงินเดือน และเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลหรือพนักงำนครูให้
เป็นไปตำมกฎหมำยหรือระเบียบที่ก ำหนดไว้ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนหรือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำแล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 

 
 
 
 

                                                   
๘

 ข้อ ๓๘ แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วน

ต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๖  
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ข้อ ๓๘/๑ ๙ บัญชีอัตรำเงินเดือนของพนักงำนส่วนต ำบลท้ำยประกำศนี้ บัญชี ๕ ให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ๑๐ และบัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล  
ท้ำยประกำศนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป๑๑ 

ข้อ ๓๙  ให้พนักงานส่วนต าบลได้รับเงินเดือนตามต าแหน่ง  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใด  ระดับใด  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๓๘   ดังนี้ 

(๑) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๑  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๑ 
(๒) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๒  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๒ 
(๓) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๓  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๓ 
(๔) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๔  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๔ 
(๕) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๕  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๕ 
(๖) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๖  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๖ 
(๗) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๗  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๗ 
(๘) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  ๘  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท ๘ 

ข้อ ๔๐ ๑๒ พนักงำนส่วนต ำบลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด 
ระดับใดให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ ำของต ำแหน่งประเภท สำยงำน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นต่ ำของระดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่ำเดิม หรือ
หำกไม่มีเงินเดือนที่เท่ำเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตรำเงินเดือนใกล้เคียงที่สุดกว่ำ 
 (2) ผู้นั้นได้รับปริญญำหรือประกำศนียบัตรกำรศึกษำหรือวิชำชีพ ซึ่งคณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.) หรือ ก.พ. รับรองว่ำปริญญำหรือประกำศนียบัตรหรือวิชำชีพนั้นเป็น
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และก ำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในต ำแหน่ง ประเภท สำยงำน 
ระดับ และขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในต ำแหน่งประเภท สำยงำน ระดับ และขั้น ตำมที่ ก.อบต. ก ำหนด       
ท้ำยประกำศนี้ 
 (3) ผู้นั้นได้รับปริญญำหรือประกำศนียบัตรกำรศึกษำหรือวิชำชีพเพ่ิมหรือสูงขึ้น ซึ่ง ก.อบต. 
หรือ ก.พ. รับรองว่ำปริญญำหรือประกำศนียบัตรกำรศึกษำหรือวิชำชีพที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น          
เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และก ำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในต ำแหน่งประเภท  
สำยงำน ระดับ และอัตรำนั้นไว้แล้ว ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปรับให้ได้รับเงินเดือนในต ำแหน่ง
ประเภท สำยงำน ระดับ และขั้นที่ ก.อบต. ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญำ หรือ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่ำได้ไม่ต่ ำกว่ำเพิ่มหรือสูงขึ้นจำกประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

                                                   
๙

 ข้อ ๓๘/๑ แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัที่ ๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
๑๐

 แก้ไขข้อความตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัที่ ๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 
๑๑

 แก้ไขวนัมีผลเงินประจ าต าแหน่ง ตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
๑๒

 ข้อ ๔๐ แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วน

ต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
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(ปวช.) จะต้องด ำรงต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือประกำศนียบัตร
วิชำชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญำหรือเทียบเท่ำมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี โดยผู้ได้รับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำ เมื่อปรับแล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่ำประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 

(ข) ผู้ได้รับปริญญำโทเพ่ิมหรือสูงขึ้นจำกปริญญำตรีจะต้องด ำรงต ำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญำตรีมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 

(ค) ผู้ที่ได้รับปริญญำเอกเพ่ิมหรือสูงขึ้นจำกปริญญำโทจะต้องด ำรงต ำแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญำโทมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี 
 (4) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ที่ ก.อบต. ก ำหนดใน
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ให้ต ำแหน่งประเภท และสำยงำนนั้น ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นต่ ำของเงินเดือน
ส ำหรับต ำแหน่งระดับนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในระดับและข้ันที่ ก.อบต. ก ำหนด 
 (5) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทเดิม ในระดับที่ต่ ำกว่ำต ำแหน่งเดิม หรือจำก
ต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่นหรืออ ำนวยกำรท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรหรือ
ประเภททั่วไป หรือจำกต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ให้ได้รับเงินเดือน 
ในแต่ละกรณี ดังนี้ 
   (ก) ในกรณีท่ีเป็นกำรแต่งตั้งเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร ให้ได้รับเงินเดือน     
ในขั้นที่มีอัตรำเงินเดือนเท่ำเดิม หรือหำกไม่มีอัตรำเงินเดือนที่เท่ำเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตรำเงินเดือน
ใกล้เคียงที่สูงกว่ำ แต่ต้องไม่สูงกว่ำขั้นสูงของต ำแหน่งประเภท ระดับนั้น 
   (ข) ในกรณีท่ีเป็นกำรแต่งตั้งโดยเป็นควำมประสงค์ของตัวพนักงำนส่วนต ำบล     
ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเงินเดือนส ำหรับต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในข้ันที่มีอัตรำเงินเดือนเท่ำเดิม หรือหำกไม่มี
อัตรำเงินเดือนที่เท่ำเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตรำเงินเดือนใกล้เคียงท่ีไม่สูงกว่ำเงินเดือนเดิม แต่ถ้ำผู้นั้นได้รับ
เงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของเงินเดือนส ำหรับต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของ
ระดับต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
 (6) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ้น หรือจำกต ำแหน่งประเภท
ทั่วไป ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรหรืออ ำนวยกำรท้องถิ่น หรือจำกต ำแหน่งประเภทวิชำกำร   
ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอ ำนวยกำรท้องถิ่น หรือจำกต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิน่ ถ้ำได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นต่ ำของขั้นเงินเดือนส ำหรับต ำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนส ำหรับต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตรำใกล้เคียงที่สูงกว่ำ 
 ข้อ ๔๑ ๑๓ กำรก ำหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญำหรือประกำศนียบัตรกำรศึกษำหรือวิชำชีพ  
ตำมข้อ ๔๐ (3) ได้รับเงินเดือนในประเภท สำยงำน ระดับ และขั้นใด ให้พิจำรณำด ำเนินกำรดังนี้ 

 (1) ปริญญำหรือประกำศนียบัตรกำรศึกษำหรือวิชำชีพที่ได้รับเพิ่มหรือสูงขึ้นต้อง
เป็นปริญญำหรือประกำศนียบัตรกำรศึกษำหรือวิชำชีพที่ ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่ำเป็นคุณสมบัติเฉพำะ
ต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้พิจำรณำปรับอัตรำเงินเดือนให้ได้รับตำมคุณวุฒิได้ ไม่ว่ำพนักงำนส่วนต ำบล      
ผู้นั้นจะได้รับปริญญำหรือประกำศนียบัตรกำรศึกษำหรือวิชำชีพดังกล่ำวอยู่ก่อน หรือระหว่ำงเข้ำรับรำชกำร
หรืออยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

                                                   
๑๓

 ข้อ ๔๑ แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วน

ต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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 (2) กำรปรับอัตรำเงินเดือน ให้ได้รับตำมคุณวุฒิไม่มีผลเป็นกำรปรับปรุงต ำแหน่ง 
หรือเปลี่ยนระดับต ำแหน่ง 

 (3) กำรปรับอัตรำเงินเดือนให้ได้รับตำมคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่พนักงำน
ส่วนต ำบล ผู้นั้นส ำเร็จกำรศึกษำ และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต. หรือ ก.พ. ได้ก ำหนดให้ปริญญำหรือ
ประกำศนียบัตรกำรศึกษำหรือวิชำชีพที่ได้รับมำเป็นคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

 ในกรณีพนักงำนส่วนต ำบลผู้ใดได้รับอนุญำตให้ลำศึกษำเพ่ิมเติม กำรปรับอัตรำ
เงินเดือน ให้ได้รับตำมคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นรำยงำนตัวต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

 ในกรณีที่ได้รับปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่     
เข้ำรับรำชกำร หรืออยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร กำรปรับอัตรำเงินเดือนให้ได้รับตำมคุณวุฒิต้อง
มีผลไม่ก่อนวันพ้นทดลองปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้ง และต้องด ำรงต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
โดยใช้วุฒิปริญญำตรีมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 

 ในกรณีท่ีได้รับปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพเพ่ิมหรือสูงขึ้นหลังวันเข้ำรับรำชกำร  
โดยมิได้รับอนุญำตให้ลำศึกษำเพ่ิมเติมตำมวรรคสอง กำรปรับอัตรำเงินเดือนให้ได้รับตำมคุณวุฒิ ให้มีผล      
ไม่ก่อนวันที่ได้รับปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพเพ่ิมหรือสูงขึ้น 

 (4) กำรสั่งปรับอัตรำเงินเดือนให้ได้รับตำมคุณวุฒิ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเป็นผู้สั่ง โดยมิให้ย้อนหลังข้ำมปีงบประมำณ 

 ในกรณีที่ได้เสนอเรื่องรำวไว้ก่อนวันที่เริ่มต้นปีงบประมำณและไม่สำมำรถสั่ง   
ปรับให้ในวันเริ่มต้นปีงบประมำณก็ให้สั่งปรับอัตรำเงินเดือนให้ได้รับตำมคุณวุฒิได้ ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมำณ 
ทั้งนี ้ ให้ปรับอัตรำเงินเดือนให้ได้รับตำมคุณวุฒิก่อนกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ ำปี 
 ข้อ ๔๒ ๑๔ พนักงำนส่วนต ำบลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรคัดเลือก กำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรย้ำย กำรโอน กำรรับโอน กำรเลื่อนระดับ
และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน และก ำหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่ำงอ่ืนให้พนักงำนส่วนต ำบลผู้นั้นได้รับ
เงินเดือนตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนทั่วไปนั้น 
 ข้อ ๔๓ ๑๕ กรณีอ่ืนนอกจำกที่ได้ก ำหนดในประกำศนี้ ให้เสนอ ก.อบต. พิจำรณำอนุมัติ      
เป็นรำย ๆ ไป 
 
 
 
 
 
 

                                                   
๑๔

 ข้อ ๔๒ แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วน

ต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๑๕

 ข้อ ๔๓ แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วน

ต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) ลงวนัท่ี ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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ส่วนที่ ๒ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

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

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

การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามท่ีก าหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  และเป็นการจ่าย
ให้ในลักษณะของสวัสดิการส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้   
น าเงินในส่วนที่เหลือจากกรณีที่ ค่าใช้จ่าย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่สูงกว่าร้อยละสี่สิบ ตาม
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ทั้งนี้วงเงิน            
ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของพนักงานส่วนต าบลหรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่ละคน
ไม่เกินห้าเท่าของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง  

ข้อ ๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ  ๔๕  ได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายการเพ่ิมขึ้นใหม่นอกเหนือจากประเภทตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ประกาศก าหนด และก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทน ตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทใหม่นั้น   

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

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

เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาและมีมติให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้บังคับต่อไป  ทั้งนี้ ให้มี 
ผลใช้บังคับไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติให้ความเห็นชอบการ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น 

ข้อ ๔๘  การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๔๖ (๑)  ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
จากที่ก าหนดไว้เดิม  หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔๗  โดยอนุโลม 
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ข้อ ๔๙  การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๔๖ (๒)  ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจาก 
ที่ก าหนดไว้เดิม  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔๗  โดยอนุโลม    
เว้นแต่ การก าหนดให้มีอัตราค่าตอบแทนลดลงต่ ากว่าอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น  จะกระท ามิได้  

ข้อ ๕๐ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๔๖ แล้ว หากปรากฏว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นไม่สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่ก าหนดตามข้อ ๔๖ (๑) และ (๒)  เป็นล าดับแรก เพ่ือมิให้ขัดหรือแย้ง และ
ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

การปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔๘  หรือข้อ ๔๙  โดยอนุโลม 

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

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

ข้อ ๕๓  บ าเหน็จบ านาญของพนักงานส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   

หมวด  ๔ 
การคัดเลือก 

ข้อ ๕๔  การคัดเลือก  หมายถึง  การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
พนักงานส่วนต าบลและการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ที่สูงขึ้น  ให้ด าเนินการได้ ๔ วิธี ดังนี้ 

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

(๒) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคล 
เข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  

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

(๔) การคัดเลือก  เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ในระดับควบส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นนอกระดับ
ควบส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์   หรือต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ  หรือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น      
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ข้อ ๕๕ ๑๖ การด าเนินการคัดเลือก  โดยการสอบแข่งขัน  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  การสอบคัดเลือก  และการคัดเลือกตามที่ก าหนดในหมวดนี้  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐผู้ที่ได้รับการร้องขอ  
ให้เป็นผู้ด าเนินการแทน ต้องด าเนินการอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงหลัก
วิชาการวัดผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และต้องเปิดโอกาสให้พนักงานส่วนต าบลอ่ืน  ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยการประกาศ    
ผลการคัดเลือกให้ด าเนินการอย่างเปิดเผย 

ส่วนที่  ๑ 
การสอบแข่งขัน 

 
ข้อ ๕๖ ๑๗  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี อาจ

สรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งที่ว่างอยู่โดยวิธีการจัดสอบแข่งขันหรือร้องขอให้คณะกรรมการกลางการ
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ด าเนินการสอบแข่งขันแทน เพ่ือขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ส าหรับ
การบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่างต่อไป 

         ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการด าเนินการสอบแข่งขัน ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าของบัญชี 

         ในกรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยด าเนินการ
สอบแข่งขัน ให้จังหวัดซึ่งเป็นศูนย์อ านวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขตเป็นเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ส าหรับการแบ่งภาค/เขตในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศก าหนด 

ข้อ ๕๗๑๘  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. จงัหวัดฉะเชิงเทรา ๓.จังหวัด
ชลบุรี ๔. จังหวัดตราด ๕. จังหวัดนครนายก ๖. จังหวัดปราจีนบุรี ๗. จังหวัดระยอง ๘. จังหวัดสมุทรปราการ 
๙.จังหวัดสระแก้ว 

๕๗.๓ ภาคกลาง เขต ๓ ได้แก่ ๑. จังหวัดกาญจนบุรี ๒. จงัหวัดนครปฐม            
๓. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๔. จังหวัดเพชรบุร ี๕. จงัหวดัราชบุรี ๖. จังหวัดสมุทรสงคราม ๗.จังหวัดสมุทรสาคร 
๘. จังหวัดสุพรรณบุรี 

๕๗.๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื เขต ๑ ได้แก่ ๑.จังหวัดกาฬสนิธุ์ ๒.จงัหวดัขอนแก่น 
๓.จังหวัดชัยภูมิ ๔.จังหวัดนครราชสีมา ๕.จังหวัดบุรีรัมย์ ๖.จังหวัดมหาสารคาม 

                                                   
๑๖

 ข้อ๕๕ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม)(ฉบบัที่๑๐)วนัท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๗ 
๑๗

 ข้อ ๕๖ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๑๘

 ข้อ ๕๗ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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๕๗.๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ ได้แก่ ๑.จังหวัดมุกดาหาร ๒.จังหวัดยโสธร   
๓.จังหวัดร้อยเอ็ด ๔.จังหวัดศรีสะเกษ ๕.จังหวัดสุรินทร์ ๖.จังหวัดอ านาจเจริญ ๗.จังหวัดอุบลราชธานี 

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

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

๕๗.๘ ภาคเหนือ เขต ๒ ได้แก่ ๑.จังหวัดก าแพงเพชร ๒.จังหวัดตาก ๓.จังหวัดนครสวรรค์ 
๔.จังหวัดพิจิตร ๕.จังหวัดพิษณุโลก ๖.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๗.จังหวัดสโุขทัย ๘.จังหวดัอุตรดิตถ์  ๙.จังหวัดอุทัยธาน ี

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.จังหวัดนราธวิาส ๓.จังหวัดปัตตาน ี    
๔.จังหวัดพัทลุง ๕.จังหวัดยะลา ๖.จังหวัดสงขลา ๗.จังหวดัสตูล  

ข้อ ๕๘๑๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน 
๕๘.๑ กรณอีงค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการสอบแข่งขัน ให้มีคณะกรรมการ 

ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานและกรรมการจ านวน ๖ คน 
โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอรายชี่อให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)      
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้มีผู้แทนจาก ก.อบต.จังหวัด อย่างน้อย ๑ คน เป็นกรรมการ และให้มีหน่วยงานกลาง  
ที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือกจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่เห็นสมควรเป็นผู้รับผิดชอบในการ
สอบแข่งขัน ท าหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนนหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการสอบแข่งขันมีหน้าที่อ านวยการสอบและด าเนินการสอบแข่งขัน          
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้
เท่าท่ีจ าเป็นโดยไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน และวิธีการเก่ียวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจน
ก ากับดูแลหน่วยงานกลางที่ ก.อบต.จังหวัดคัดเลือกด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

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

(๑) ผู้แทน ก.จ. ที่ ก.จ.คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ ๑ คน 

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

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

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

ปกครองท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วน

                                                   
๑๙

 ข้อ ๕๘ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
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ท้องถิ่น และให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (๖) ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คัดเลือกมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่มีความเหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน และให้อธิการบดีหรือผู้แทนของมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่ได้รับการคัดเลือกให้ด าเนินการจัดสอบแข่งขันเป็นกรรมการ โดยที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก
นั้น มีหน้าที่ผลิตข้อสอบ การตรวจข้อสอบ ประมวลผลคะแนนสอบ หรืองานอ่ืนที่ กสถ.มอบหมาย 

ในการคัดเลือกประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้
กรรมการตาม  (๑) – (๗) ประชุมกันเพื่อคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 

โดยให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

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

๒. ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือรับบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓. ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชีภาค/เขต 
๔. พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขตเป็นศูนย์อ านวยการสอบแข่งขัน และ

อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยอ านวยการตามที่เห็นสมควร 
๕. รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ทราบ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
๖. เรื่องอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

มอบหมาย 
ข้อ ๕๙๒๐ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง

ระดับต่างๆ ให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
      ข้อ ๕๙.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ 

คะแนน 
ให้ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยให้ค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ

ตามระดับต าแหน่งดังนี้ 
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ก าหนดคะแนนเต็ม 

๒๕ คะแนน 
ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุป

ความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือ
ให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืนซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 

(๒) วิชาภาษาไทย ก าหนดคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน 
ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือ

ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า

                                                   
๒๐

 ข้อ ๕๙ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
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ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
ดังกล่าว 

(๓) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ก าหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย   

การจัดตั้งและอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ข้อ ๕๙.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ก าหนดคะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน 

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

ข้อ ๕๙.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ก าหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน 

ให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ 
อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน    เป็นต้น 

ทัง้นี้การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือก าหนดช่วง
คะแนนสูงสุด ต่ าสุด ให้ชัดเจน กรณีกรรมการคนใดให้คะแนนต่างจากเกณฑ์ที่ก าหนดให้ถือว่าเสียไปไม่ต้อง
น าไปค านวณกับคะแนนของคณะกรรมการอ่ืนแต่อย่างใด 

การด าเนินการทดสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค อาจด าเนินการทดสอบในคราว
เดียวกัน หรือด าเนินการทดสอบภาคหนึ่ง ภาคใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้หน่วยด าเนินการ
สอบแข่งขันประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วย 
                     ข้อ ๖๐๒๑ วิธีการด าเนินการสอบแข่งขัน 

ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขันส ารวจตรวจสอบต าแหน่งและอัตราว่างให้ถูกต้อง
และด าเนินการสอบแข่งขัน ดังนี้ 

ข้อ ๖๐.๑ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
(๑) ชื่อต าแหน่งและจ านวนอัตราว่างที่บรรจุแต่งตั้ง 
(๒) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบส าหรับต าแหน่งนั้น 
(๓) เงินเดือนที่จะได้รับส าหรับต าแหน่งนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ 
(๔) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
(๕) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 

                                                   
๒๑

 ข้อ ๖๐ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
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(๖) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

(๗) เงื่อนไขการบรรจุแตง่ตั้ง 
(๘) เรื่องอ่ืนๆหรือข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครสอบควรทราบ 
การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัคร

สอบ ก่อนวันที่เริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการและแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัด หรือจะประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้ 

ข้อ ๖๐.๒ ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขันก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนี้ได้เท่าที่จ าเป็น
และไม่ขัดต่อหลักสูตรแล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ 

ข้อ ๖๐.๓ ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ หรือ  
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ท โดยให้มีก าหนดเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท าการ 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขัน  
ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขันเสนอประธานกรรมการเพ่ือประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบ     
ไดไ้ม่น้อยกว่า ๕ วันท าการแต่ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของรับสมัครสอบโดย
จะต้องประกาศการขยายเวลานั้นก่อนวันครบก าหนดวันปิดรับสมัครสอบ 

ข้อ ๖๐.๔ ให้หน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ     
ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ 

ข้อ ๖๐.๕ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้
คะแนนในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
โดยต้องน าคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน ทั้งนี้ให้ค านึงถึงหลัก        
วิชาการวัดผลด้วย 

ข้อ ๖๐.๖๒๒ ให้ผู้สมัครสอบเสียค่ำธรรมเนียมสอบแข่งขันส ำหรับกำรสมัครสอบ
ตำมอัตรำที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ก ำหนด โดยอนุโลม ตำมบัญชีอัตรำค่ำสมัคร
สอบแข่งขันแนบท้ำย 

ค่ำธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ เว้นแต่จะเสนอให้ คณะกรรมกำร
กลำงพนักงำนส่วนต ำบล พิจำรณำยกเว้นเป็นรำยกรณีไป 

ข้อ ๖๐.๗ เมื่อได้ด าเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการ
สอบแข่งขันรายงานผลการสอบแข่งขันต่อหน่วยด าเนินการสอบแข่งขันและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ต่อไป 

 
 
 
 
 

                                                   
๒๒

 ข้อ ๖๐.๖ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๖ กนัยายน ๒๕๕๖ 
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ข้อ ๖๑๒๓ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ข้อ ๖๑.๑ การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้จัดเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม

สูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนวิชาความรู้พ้ืนฐาน  ในการปฏิบัติราชการ ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่า      
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ทั้งนี้     
ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ 

ข้อ ๖๑.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี   
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่ก าหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบ
ระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการ
บรรจุแต่งตั้ง  แต่ทั้งนี้ ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน ๓๐ 
วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศหรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชี       
ผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๖๒๒๔ เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง 
ข้อ ๖๒.๑ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้อง

ด ารงต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย ๑ ปีไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไป
สังกัดหน่วยงานราชการอ่ืนได้ อนึ่งเมื่อจังหวัดเจ้าของบัญชีได้ส่งบุคคลใดไปเพ่ือรับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับผู้นั้นเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง 

ข้อ ๖๒.๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้
ในต าแหน่งนั้นหรือต าแหน่งอ่ืนที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่    
ผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขัน และเป็นต าแหน่งที่เก่ียวข้องและเก้ือกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ข้อ ๖๒.๓ การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนให้ระบุว่าจะรับ
โอนมาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้ เว้นแต่
หน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในต าแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่า
ที่ไม่สูงกว่าระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม 

ข้อ ๖๒.๔ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

 
 

                                                   
๒๓

 ข้อ ๖๑ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๒๔

 ข้อ ๖๒ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๖๓๒๕ การอนุญาตให้ใช้บัญชี 
ข้อ ๖๓.๑ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน ให้

บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง
ได้เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีต าแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
ได้ที่อยู่ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามล าดับที่ที่สอบแข่งขันได้ 

ข้อ ๖๓.๒ กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันสามารถอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
ประสงค์จะขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันดังกล่าวสามารถใช้บัญชีเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
หรือต าแหน่งอ่ืนที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัคร
สอบแข่งขันแต่ต้องเป็นต าแหน่งที่เก่ียวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่ง
หน่วยงานที่ขอใช้บัญชีจะต้องมีพ้ืนที่อยู่ในภาค/เขตท่ีก าหนด ทั้งนี้จะต้องด าเนินการหลังจากที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนครบจ านวนแล้ว 

ข้อ ๖๓.๓ การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอ่ืนที่มีระดับเดียวกัน
หรือระดับสูงกว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต าแหน่งที่ขอใช้จาก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และมีคุณวุฒิ 
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าคุณวุฒิ ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและ
ในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นหรือบัญชีของศูนย์
ภาค/เขตในต าแหน่งนั้นโดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปด ารงต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่าด้วย 

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

ข้อ ๖๔ ๒๖การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะราย 
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็น

อันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุ

แต่งตั้ง 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เจ้าของบัญชี      

ผู้สอบแข่งขันได้ก าหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 

                                                   
๒๕

 ข้อ ๖๓ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๒๖

 ข้อ ๖๔ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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(๔) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน   
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะ
รับการบรรจุ 

(๕) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) เนื่องจากไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีจะบรรจุ
ในครั้งต่อไป 

การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะรายตาม (๓) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของ
บัญชีพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในล าดับสุดท้ายเพ่ือ
บรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้ 

ข้อ ๖๕๒๗ กรณีการพบทุจริตในการด าเนินการสอบแข่งขัน 
กรณีท่ีมีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจท าให้เกิดความ        

ไม่เป็นธรรมในระหว่างด าเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการระงับการ
สอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงาน
ส่วนต าบล กรณีผู้ด าเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน ฉบับลงวันที ่๑๕ กันยายน 
๒๕๔๙  

ข้อ ๖๖๒๘ การรายงานผลการด าเนินการสอบแข่งขัน 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๖๖.๑ กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยด าเนินการสอบแข่งขัน 
(๑) ให้รายงานการด าเนินการสอบแข่งขันให้ส านักงาน ก.อบต.จังหวัด ทราบ โดย

ส่งส าเนาแต่งตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด และส าเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ๒ ชุด ไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ก่อนเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ 

(๒) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้รายงานต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลภายใน 
๑๕ วันท าการ นับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันโดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไป 

ก. บัญชีกรอกคะแนน    ๑ ชุด 
ข. ส าเนาประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ๑ ชุด 

(๓) หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือขึ้นบัญชีเพ่ิมเติมให้รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลนับแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น 

(๔) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ       
เข้าสอบก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอ่ืนๆ นอกจากท่ีก าหนดไว้เดิมให้รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลง 

 

                                                   
๒๗

 ข้อ ๖๕ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๒๘

 ข้อ ๖๖ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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ข้อ ๖๖.๒ กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) 
ให้รายงานผลตามข้อ ๖๖.๑ ต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 

ข้อ ๖๗ ๒๙ ยกเลิก 

ข้อ ๖๘ ๓๐  ยกเลิก 
ข้อ ๖๙ ๓๑ ยกเลิก 

ข้อ ๗๐ ๓๒ ยกเลิก 

ข้อ ๗๑ ๓๓ ยกเลิก 

ข้อ ๗๒ ๓๔ ยกเลิก 
ข้อ ๗๓ ๓๕ ยกเลิก 
ข้อ ๗๔ ๓๖ ยกเลิก 
ข้อ ๗๕ ๓๗ ยกเลิก 
ข้อ ๗๖ ๓๘ ยกเลิก 
 
 
 
 
 

                                                   
๒๙

 ข้อ ๖๗ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๓๐

 ข้อ ๖๘ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๓๑

 ข้อ ๖๙ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๓๒

 ข้อ ๗๐ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๓๓

 ข้อ ๗๑ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๓๔

 ข้อ ๗๒ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๓๕

 ข้อ ๗๓ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๓๖ ข้อ ๗๔ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๓๗

 ข้อ ๗๕ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๓๘

 ข้อ ๗๖ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
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ส่วนที่  ๒ 
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 

ข้อ ๗๗ ๓๙ ยกเลิก 

ข้อ ๗๘๔๐ ยกเลิก 

ข้อ ๗๙ ๔๑ ยกเลิก  

ข้อ ๘๐ ๔๒ ยกเลิก  

ข้อ ๘๑ ๔๓ ยกเลิก  

ข้อ ๘๒ ๔๔ ยกเลิก  

ข้อ ๘๓ ๔๕ ยกเลิก  

ข้อ ๘๔ ๔๖ ยกเลิก  

ข้อ ๘๕ ๔๗ ยกเลิก  

ส่วนที่  ๓ 
การสอบคัดเลือก 

ข้อ ๘๖๔๘ ในกำรสอบคัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงสำยงำน ให้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นหน่วยด ำเนินกำรสอบคัดเลือก ในกรณีที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อำจร้องขอให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เป็นหน่วยด ำเนินกำรสอบคัดเลือกแทนก็ได้ 

                                                   
๓๙

 ข้อ ๗๗ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  
๔๐

 ข้อ ๗๘ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการคดัเลือกกรณีที่มีเหตพิุเศษที่ไม่

จ าเป็นต้องสอบแข่งขนั พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวนัที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
๔๑

 ข้อ ๗๙ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการคดัเลือกกรณีที่มีเหตพิุเศษที่ไม่

จ าเป็นต้องสอบแข่งขนั พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑   
๔๒

 ข้อ ๘๐  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการคดัเลือกกรณีที่มีเหตพิุเศษที่ไม่

จ าเป็นต้องสอบแข่งขนั พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑   
๔๓

 ข้อ ๘๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  
๔๔

 ข้อ ๘๒  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการคดัเลือกกรณีที่มีเหตพิุเศษที่ไม่

จ าเป็นต้องสอบแข่งขนั พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  
๔๕

 ข้อ ๘๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑   
๔๖

 ข้อ ๘๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑   
๔๗

 ข้อ ๘๕ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑   
๔๘

 ข้อ ๘๖ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วนัท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
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โดยให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น เป็นเจ้ำของบัญชีสอบคัดเลือก และรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรสอบคัดเลือก 

ข้อ ๘๗ ๔๙ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก 
 ข้อ ๘๗.๑ กรณีท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นหน่วยด ำเนินกำรสอบคัดเลือก ให้

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่ง จ ำนวน ๖ คน ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล      เป็นประธำน 
(๒) หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำคที่มี 
   ลักษณะงำนเกี่ยวกับต ำแหน่งที่สอบคัดเลือก จ ำนวน ๒ คน 
(๓) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือรองนำยกองค์กำรบริหำร 
   ส่วนต ำบลที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขององค์กำรบริหำร 
   ส่วนต ำบลที่ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกมอบหมำย 
(๔) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมำย 
(๕) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ที่ด ำเนินกำรสอบคัดเลือก หำกเป็นกรณีท่ีสอบคัดเลือกต ำแหน่ง 
   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้แต่งตั้งปลัดองค์กำรบริหำรส่วน 
   ต ำบลอื่นซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำระดับต ำแหน่งปลัดองค์กำร 
   บริหำรส่วนต ำบลที่ด ำเนินกำรสอบคัดเลือก 
ให้หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือพนักงำนส่วนต ำบลใน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลจ ำนวน ๑ คน เป็นเลขำนุกำร 
และมีผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ไม่เกิน ๒ คน 

 ข้อ ๘๗.๒ กรณีร้องขอให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล เป็นหน่วย
ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกแทนให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกขึ้น
คณะหนึ่ง จ ำนวน ๖ คน ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล      เป็นประธำน 
(๒) หัวหน้ำส่วนรำชกำรส่วนกลำงหรือส่วนภูมิภำคที่มี 
    ลักษณะงำนเกี่ยวกับต ำแหน่งที่สอบคัดเลือก จ ำนวน ๒ คน 
(๓) ผู้แทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในคณะกรรมกำรพนักงำน  
     ส่วนต ำบล  จ ำนวน ๑ คน 
 (๔) ผู้แทนพนักงำนส่วนต ำบลในคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล   
    จ ำนวน ๑ คน 
(๕) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล        เป็นกรรมกำรและ 

           เลขำนุกำร  
ทั้งนี้ให้มีผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ไม่เกิน ๒ คน 

ข้อ ๘๘ ๕๐คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกอำจแต่งตั้งกรรมกำรออกข้อสอบ กรรมกำร
ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง กรรมกำรด้ำนอ่ืน ๆ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสอบ
คัดเลือก และก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือกได้ตำมควำมจ ำเป็น 

                                                   
๔๙

 ข้อ ๘๗ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วนัท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๘๙๕๑ ให้คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบข้อเขียน สัมภำษณ์ 
และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบได้เท่ำที่จ ำเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขกำรก ำหนดหลักสูตรและวิธีกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือกนี้ แล้วให้หน่วยด ำเนินกำรสอบคัดเลือกประกำศเป็นกำรทั่วไป 

ทั้งนี้ กำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งบริหำร ให้ก ำหนดวันสอบคัดเลือกปีละไม่เกิน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
 (๑) ครั้งที่ ๑ วันเสำร์ที่สองของเดือนมีนำคม 
 (๒) ครั้งที่ ๒ วันเสำร์ที่สองของเดือนมิถุนำยน 
 (๓) ครั้งที่ ๓ วันเสำร์ที่สองของเดือนกันยำยน 
 (๔) ครั้งที่ ๔ วันเสำร์ที่สองของเดือนธันวำคม 
ข้อ ๙๐๕๒ หลักสูตรและวิธีกำรสอบคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในแต่ละ

ต ำแหน่งให้เป็นไปตำมท่ี ก.อบต. ก ำหนด โดยแจ้งเป็นหนังสือ 
ข้อ ๙๑๕๓ ให้หน่วยด ำเนินกำรสอบคัดเลือกประกำศรับสมัครสอบ ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบ

ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ วันท ำกำร โดยระบุชื่อต ำแหน่ง สำยงำน และจ ำนวนอัตรำว่ำงที่จะแต่งตั้ง คุณสมบัติของผู้มี
สิทธิสมัครสอบ หลักสูตร และวิธีกำรสอบคัดเลือก ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบข้อเขียน สัมภำษณ์ และ
ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบได้เท่ำที่จ ำเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขกำรก ำหนดหลักสูตรและวิธีกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือกนี้ และข้อควำมอ่ืนที่ผู้สมัครสอบควรทรำบ โดยปิดประกำศรับสมัครสอบคัดเลือก
นั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ สถำนที่รับสมัคร ก่อนวันเริ่มสมัครสอบคัดเลือก และแจ้งคณะกรรมกำรพนักงำนส่วน
ต ำบลทุกจังหวัด ทั้งนี้ จะประกำศทำงวิทยุกระจำยเสียงหรือทำงอ่ืนใดตำมควำมเหมำะสมเพ่ือประชำสัมพันธ์
ให้ทรำบโดยทั่วกันด้วยก็ได้ 

ข้อ ๙๒ ๕๔ ให้หน่วยด ำเนินกำรสอบคัดเลือก แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับสมัครสอบ และจะ
ก ำหนดให้รับสมัครสอบทำงระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยก ำหนดเวลำรับสมัครสอบไม่น้อยกว่ำ 
๑๐ วันท ำกำร 

ข้อ ๙๓ ๕๕ ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดใน
ประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก 

ข้อ ๙๔๕๖ ให้หน่วยด ำเนินกำรสอบคัดเลือกประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบก่อนวันสอบ  
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ วันท ำกำร 

                                                                                                                                                          
๕๐

 ข้อ ๘๘ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วนัท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๑

 ข้อ ๘๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๒

 ข้อ ๙๐ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๓

 ข้อ ๙๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๔

 ข้อ ๙๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๕

 ข้อ ๙๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๖

 ข้อ ๙๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๙๕ ๕๗กำรตัดสินว่ำผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่ำต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ในแต่ละภำคที่สอบตำมหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงหลักวิชำกำรวัดผลด้วย 

ข้อ ๙๖ ๕๘กำรสอบคัดเลือก จะต้องสอบตำมหลักสูตรทุกภำค แต่คณะกรรมกำรสอบ
คัดเลือกจะก ำหนดให้ผู้สมัครสอบสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้ เฉพำะ
ต ำแหน่ง ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งในครำวเดียวกันหรือด ำเนินกำรสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทั่วไป ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน
ข้อ ๙๕ สอบในภำคอ่ืนต่อไปได้ เว้นแต่กำรสอบคัดเลือกต ำแหน่งบริหำรเพ่ือด ำรงต ำแหน่งบริหำรต่ำงสำย
งำนให้ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกโดยทดสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง และภำคควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่ง 

ข้อ ๙๗ ๕๙ในกรณีที่ปรำกฏว่ำมีกำรทุจริต หรือส่อไปในทำงทุจริตอันอำจท ำให้เกิดควำมไม่
เป็นธรรมในกำรสอบคัดเลือกให้คณะกรรมกำรสอบคัดเลือก รำยงำนให้หน่วยด ำเนินกำรสอบคัดเลือกทรำบ 
เพ่ือพิจำรณำว่ำจะสมควรยกเลิกกำรสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจำรณำยกเลิกกำรสอบภำคที่เกิด
กำรทุจริตหรือส่อไปในทำงทุจริตตำมแต่จะเห็นสมควร ถ้ำหำกหน่วยด ำเนินกำรสอบคัดเลือกให้ยกเลิกกำร
สอบคัดเลือกเฉพำะภำคใดแล้ว ก็ให้ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเฉพำะภำคนั้นใหม่ ส ำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกำรทุจริต หรือส่อไปในทำงทุจริตไม่มีสิทธิเข้ำสอบอีกต่อไป 

กรณีหน่วยด ำเนินกำรสอบคัดเลือกทุจริต หรือส่อไปในทำงทุจริต ให้ประธำนกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบล มีอ ำนำจในกำรยกเลิกกำรสอบคัดเลือกครั้งนั้น 

ข้อ ๙๘ ๖๐เมื่อได้ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกจัดท ำ
บัญชีรำยชื่อผู้สอบผ่ำนเรียงล ำดับตำมผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ในแต่ละภำค คะแนนรวมทุกภำค 
และล ำดับที่ที่สอบคัดเลือกได้ รำยงำนต่อหน่วยด ำเนินกำรสอบคัดเลือก เพ่ือด ำเนินกำรประกำศรำยชื่อ
ผู้สอบคัดเลือกได้ต่อไป 

ข้อ ๙๙ ๖๑ กำรประกำศรำยชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๙๕ ให้
เรียงล ำดับที่จำกผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมำตำมล ำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกันให้ผู้สอบได้
คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งมำกกว่ำ เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนภำคควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่งเท่ำกันให้ผู้ได้คะแนน  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้อยู่
ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งเท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนนภำค
ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปมำกกว่ำ เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
เท่ำกัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ เว้นแต่กำรสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสำย
งำนผู้บริหำรเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในต่ำงสำยงำน ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้สอบได้

                                                   
๕๗

 ข้อ ๙๕ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๘

 ข้อ ๙๖ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
๕๙

 ข้อ ๙๗ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
๖๐

 ข้อ ๙๘ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
๖๑

 ข้อ ๙๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ

บริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
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คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนภำคควำมเหมำะสม
กับต ำแหน่งเท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่
สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งเท่ำกันให้ผู้ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่ อน
เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ 

ทั้งนี้ ให้ประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก จ ำนวน ๒ เท่ำ ของอัตรำว่ำงตำมที่
ประกำศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรำยงำนตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล ำดับที่ ๑ ภำยใน ๓๐ วัน และ
เมื่อได้มีกำรบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตำมจ ำนวนอัตรำว่ำงที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีส ำรองให้ยกเลิก 

ข้อ ๑๐๐ ๖๒กำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกให้หน่วยด ำเนินกำรสอบคัดเลือกด ำเนินกำร 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส่งส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบคัดเลือก ๑ ชุด และส ำเนำประกำศ
รับสมัครสอบคัดเลือก ๓ ชุด ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบ
คัดเลือกไม่น้อยกว่ำ ๗ วันท ำกำร 

 (๒) เมื่อกำรสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส ำเนำประกำศผลกำรสอบคัดเลือก และบัญชี
กรอกคะแนน จ ำนวน ๑ ชุด ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลภำยใน ๕ วันท ำกำร 
นับตั้งแต่วันประกำศผลสอบคัดเลือก 

 (๓) หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประกำศรับสมัครสอบ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำ
สอบ ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ ประกำศผลสอบหรืออ่ืน ๆ นอกจำกที่ก ำหนดไว้เดิมให้รำยงำนไปยัง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล ภำยใน ๓ วันท ำกำร นับแต่วันที่ได้มีกำรประกำศเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๑๐๑ ๖๓ ยกเลิก 
ส่วนที่  ๔ 

การคัดเลือก 
ข้อ ๑๐๒ ๖๔การคัดเลือกตามข้อ ๕๔ (๔) เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง

บริหารในระดับที่สูงขึ้น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือจังหวัดที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการ 

การคัดเลือกอาจด าเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธี
ประเมินหรือวิธีอ่ืนใด  วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ค านึงถึงผลงาน ความรู้ 
ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด” 

ข้อ ๑๐๓ ๖๕การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ที่สูงขึ้น  ให้ด าเนินการได้  ๓  กรณี ดังนี้ 

                                                   
๖๒

 ข้อ ๑๐๐ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
๖๓

 ข้อ ๑๐๑ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

องค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
๖๔

 ข้อ ๑๐๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับท่ี๒๔) วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
๖๕

 ข้อ ๑๐๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมเติม (ฉบบัที่๑๒)วนัท่ี  ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๔๗ 
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(๑) การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น 
ในระดับควบ ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ 

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

(๓) การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ข้อ ๑๐๔ ๖๖การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นใน
ระดับควบส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ ตามข้อ ๑๐๓(๑)  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)
ก าหนด ดังนี้  

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

(๒) ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผ่านมาของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น  

(๓) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม(๒) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

(ก)  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
(ข)  หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง 

ที่จะประเมิน 
(ค)  การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง 
(ง)  สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

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

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

ข้อ ๑๐๕ ๖๗การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นอกระดับควบ ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตามข้อ ๑๐๓ ( ๒)     
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จังหวัด)ก าหนด ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

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

                                                   
๖๖

 ข้อ ๑๐๔  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๒)วันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
๖๗

 ข้อ ๑๐๕  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๒)วันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
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(๒)๖๘ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยให้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย      
(ก) ประธาน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ หรือพนักงานส่วนต าบล หรือผู้ที่เคยเป็น

ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนต าบลที่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย  
๑ ระดับหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความช านาญในสายงานนั้น ๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน 

 (ข) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนในจังหวัด 
หรือในอ าเภอที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ตั้งอยู่ ที่มีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ส าหรับต าแหน่ง 
ที่ประเมินที่ด ารงต าแหน่งสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย ๑ ระดับ 

(ค) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล หรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนต าบลที่เคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับต าแหน่งที่ขอประเมิน หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ที่มีความช านาญในสายงานนั้น ๆ  ซึ่งมีผลเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถจ านวน
ไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน 

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

ของบุคคล และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น 
(๔) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม ข้อ๑๐๕(๒)   ก าหนดแบบ และวิธีการ

ประเมินคุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงานตาม ข้อ๑๐๕(๓)  โดยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้ 

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤติ
และประวัติการรับราชการ 

(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่ง 
ที่จะประเมิน 

(ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง 
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชา 

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

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

ข้อ ๑๐๖ ๖๙การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นอกระดับควบส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะตามข้อ ๑๐๓(๒) ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก าหนดภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 

                                                   
๖๘

 ข้อ ๑๐๕(๒) แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๕)วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
 
๖๙

 ข้อ ๑๐๖  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๒)วันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
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ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง   ตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

(๒) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานโดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน
ระดับเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(๓)  ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล  และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น 

(๔) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตามข้อ๑๐๖(๒) ก าหนดแบบ และวิธีการ
ประเมินคุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตามข้อ๑๐๖(๓)  โดยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้ 

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤติและ
ประวัติการรับราชการ 

(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง 
ที่จะประเมิน 

(ค) การประเมินคุณสมบัติของบุคคลและความเหมาะสมเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
(ง)  สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชา 

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

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

ข้อ ๑๐๗ ๗๐การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๑๐๓(๓) ให้องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้  
อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล( ก.อบต.จงัหวัด)ด าเนินการแทนให้ก่อน  หากไม่สามารถท า
ได้ให้ร้องขอส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนก็ได้ 

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

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  ๗  คน ประกอบด้วย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล( ก.อบต.จังหวัด ) ๑ คน        
         ประธานกรรมการ 
 ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) ๒ คน  
         กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน      กรรมการ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
         กรรมการ 

                                                   
๗๐

 ข้อ ๑๐๗ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๒)วันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
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 ท้องถิ่นจังหวัด       กรรมการ 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
 ผู้แทนพนักงานส่วนต าบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง  เลขานุการ 

 (๒) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้ด าเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการประเมิน
หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม   โดยก าหนดรายการดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) เกณฑ์ในการคัดเลือก 
  เกณฑใ์นการคัดเลือกควรพิจารณาว่าผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ 

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

(๒.๑.๑) สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่  
ความประพฤติและคุณลักษณะอ่ืน ๆ จ านวน ๑๐๐ คะแนน  โดยพิจารณาจาก 

(๒.๑.๑.๑) วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต  
จ านวน ๔๐ คะแนน 

ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ 
ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง  
โดยพิจารณาจาก 

(ก) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก  
จ านวน ๒๐ คะแนน 

วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือก  
ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องจัดท าเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
ที่ขอรับการคัดเลือก โดยควรน าเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 แนวคิดในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
 แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
 แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหากได้รับการ

คัดเลือก 
(ข) ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต จ านวน  ๒๐  คะแนน 

ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ
ความส าเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถท่ีจะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน
หรือหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้ เช่น  การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมาก ๆ 
หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้
จัดท าเป็นเอกสารน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก(อาจจัดท ารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 

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

สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ  
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(ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จ านวน ๑๐ คะแนน 
พิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้น า ปฏิภาณไหวพริบความสามารถ 
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 

(ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จ านวน ๑๐ คะแนน 
พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น 

(๒.๑.๑.๓) บุคลิกภาพและภาวะผู้น า ๓๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก 
(ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที่จ าเป็นส าหรับนักบริหาร

พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น  
มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด  
กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส 

(ข) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทนและเอาใจใส่
หน้าที่การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 

(ค) มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงาน 
ทุกระดับแก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 

(ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
เพ่ือนร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

(จ) ความมั่นคงในอารมณ ์พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ ์
(ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 
(๒.๑.๒) คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ได้แก่ 

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

(๒.๒)  วิธีการคัดเลือก 
ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีการอ่ืน

เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามท่ีประกาศ
ไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยก าหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ใน
การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความส าเร็จ
โดยต้องยื่นเอกสารตามจ านวนชุดที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครและให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบ
ความส าเร็จต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
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(๒.๓) ขั้นตอนการคัดเลือก 
(๒.๓.๑) เมื่อจะมีการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง 

ในระดับท่ีสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ต าแหน่งว่างแจ้งชื่อต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่งและข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณา เช่น หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถที่ต้องการของแต่ละต าแหน่ง เป็นต้น  
(ตามแบบแนบท้าย)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งวิเคราะห์งาน 
ในต าแหน่งทีว่่างหรือจะว่างก าหนดความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับ
ต าแหน่ง หรือเป็นการก าหนดว่าพฤติกรรมแบบใดหรือคุณลักษณะแบบใดของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
ที่จะสามารถท างานนั้นได้ประสบความส าเร็จ ซึ่งได้แก่ สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ และคุณลักษณะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจ
พิจารณาแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยมสร้างสรรค์ของนักบริหารที่พึงมี การปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องด าเนินการ
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีตลอดจนแรงจูงใจที่จะเป็นแรงขับให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ประสบความส าเร็จเป็นต้น 

(๒.๓.๒) คณะกรรมการคัดเลือกก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างให้สอดคล้องกับหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติ
มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้ 

(๒.๓.๒.๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าแต่ละพฤติการณ์ 
หรือคุณลักษณะต่าง ๆ นั้น ควรพิจารณาจากข้อมูลใดประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ทราบถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะของผู้บริหาร เช่น พิจารณาจากประวัติการท างาน ประวัติส่วนบุคคล ประสบการณ์ 
การฝึกอบรม และดูงานผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายในอดีตด้านบริหารการจัดการ วิสัยทัศน์ เป็นต้น 

(๒.๓.๒.๒) ก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน โดยวิธีการสัมภาษณ์ หรือ
อาจใช้วิธีการอ่ืนเพ่ิมเติม โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จ     
ที่ผ่านมาเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลในต าแหน่ง   
ที่เปิดคัดเลือก ทั้งนี้ให้ระบุจ านวนเอกสารที่ต้องจัดส่ง ก าหนดวันส่งเอกสารวิสัยทัศน์และผลงานและก าหนด
เสนอวิสัยทัศน์และผลงานในวันคัดเลือก(สัมภาษณ์) 

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

(๒.๓.๒.๔) การประกาศรับสมัคร และรับสมัคร ให้ก าหนดวันคัดเลือก   
ให้พร้อมกันทั่วประเทศปีละไม่เกิน ๔ ครั้ง ดังนี้ 

(ก) ครั้งที๑่  วันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม 
(ข) ครั้งที่ ๒  วันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายน 
(ค) ครั้งที่ ๓  วันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายน 
(ง) ครั้งที่ ๔  วันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม 

(๒.๓.๒.๕) ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงาน
ที่ประสบความส าเร็จตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในวันรับสมัคร 
เพ่ือให้คณะกรรมการคัดเลือกได้ศึกษาพิจารณาก่อน 
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(๒.๓.๒.๖) ในการด าเนินการคัดเลือก ให้เลขานุการคณะกรรมการ
คัดเลือกเสนอรายชื่อพนักงานส่วนต าบลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ต่อคณะกรรมการคัดเลือก        
โดยข้อมูลดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความ
ต้องการของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าที่ของต าแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและ
วิธีการท างาน การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับต าแหน่งอื่น และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับงาน 
ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งอันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจน
คุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่ง เป็นต้น 

(ข) ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และประวัติ
ส่วนตัวของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เสนอชื่อเพ่ือรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทั้งประวัติ
การศึกษา การฝึกอบรม ดูงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ความช านาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงาน
ส าคัญพิเศษหรือผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ ความช านาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงาน
ส าคัญพิเศษหรือผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถของข้าราชการ ประวัติทางวินัยในอดีตของ
พนักงานผู้นั้นซึ่งควรเป็นข้อมูลที่เก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์และทันสมัย   
อยู่เสมอ 

(ค) ข้อมูลย้อนหลัง ๒ ปี เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกคน 

(๒.๔) ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนจากการด าเนินการคัดเลือกแล้ว  
จัดล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุดและให้พิจารณาผู้ที่มีอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
จะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป   และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวม
เท่ากัน ให้จัดล าดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน   ดังนี้ 

(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งในต าแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณา

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

มีอายุมากกว่า 
(๒.๕) เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการ

คัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงล าดับตามผล
คะแนนรวม โดยให้ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย  เพ่ือจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกตามล าดับต่อไป   

(๒.๖) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ให้ด ารงต าแหน่ง
ตามล าดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
( ก.อบต.จังหวัด )  
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(๒.๗) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลัง 
มีต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก ก็อาจให้องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในล าดับที่ถัดไปตาม
ประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ด ารงต าแหน่งได้ ภายใน ๖๐ วัน หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๑๐๘ ๗๑ให้องค์การบริหารส่วนต าบล รายงานการด าเนินการดังคัดเลือก ดังนี้ 
(๑) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ๑ ชุด   และส าเนาประกาศรับสมัคร

เข้ารับการคัดเลือก  ๒  ชุด  ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด) ก่อนเริ่มรับสมัคร   
ไม่น้อยกว่า  ๗  วันท าการ โดยให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจ านวน  ๑  ชุด ให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทราบด้วย 

(๒) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล รายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวัด ) ภายใน ๕  วันท าการนับแต่วันประกาศผลการ
คัดเลือกโดยให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

(ก) ส าเนาบัญชีการกรอกคะแนน ๑   ชุด 
(ข) ส าเนาประกาศผลการคัดเลือก ๑   ชุด 

(๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก  ประกาศผลการคัดเลือก
และอ่ืน ๆ  นอกจากที่ก าหนดไว้เดิม   ให้รายงานส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. )  
โดยด่วนที่สุด 

หมวด  ๕ 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๐๙ ๗๒การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือ
ต าแหน่งอื่นที่เก่ียวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกัน 
กับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขัน 

การร้องขอให้ด าเนินการสอบแข่งขัน การด าเนินการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีการ
สอบแข่งขัน การใช้บัญชีการสอบแข่งขัน การขอใช้บัญชีและการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 

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

ข้อ ๑๑๐ ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในล าดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด 
ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติ หรือ     
มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือ          
ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล    
( ก.อบต. ) อยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 

                                                   
๗๑

 ข้อ ๑๐๘  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มเติม (ฉบับที่๑๒)วันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
๗๒

 ข้อ ๑๐๙  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที๒่๔) วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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ข้อ ๑๑๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) อาจบรรจุ
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความช านาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

ข้อ ๑๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ   เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการจะต้อง 
มีลักษณะต่อไปนี้ 

(๑) ลักษณะหน้าที่  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล   มีความจ าเป็น 
ทีจ่ะต้องใช้บุคลากรผู้ที่มีความรู้  ความสามารถและความช านาญงานในระดับผู้ช านาญการ  หรือผู้ที่มี
ความรู้  ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน  

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

ข้อ ๑๑๓ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ
ที่จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอเหตุผลและ
ความจ าเป็น ค าชี้แจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ   ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ  และความช านาญงานสูงในระดับผู้ช านาญการ แล้วแต่กรณี  และมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานในต าแหน่งที่ขอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา  ประวัติการท างาน    
และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา  ตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล              
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณา 

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

ข้อ ๑๑๔ กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ ๑๑๓   
แต่ยังมิได้ก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการ  ตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๑๒  (๒)  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช านาญการขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากต าแหน่งอ่ืน ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( 
ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวด ๒  ว่าด้วยการ
ก าหนดต าแหน่ง  หรือการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลแล้วแต่กรณี  

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

ข้อ ๑๑๖ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ี  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)เห็น
ว่าไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน   อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งได้ในกรณีดังนี้ 

(๑)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล   เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  
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(๒) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยเฉพาะ 

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้  เมื่อถึง  
ล าดับที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
และได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ   เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 

(๕) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่ง 
ที่สอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๑๗ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระท าการใด ๆ ในระหว่าง
รับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  และผู้นั้น
ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  และมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด ๑ หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม   ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจาก
ราชการทหาร   ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 

พนักงานส่วนต าบล  ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้นับวันรับราชการ
ก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ   รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ
วันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพ่ือประโยชน์ตามประกาศนี้ 
และตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการ 

ข้อ ๑๑๘ เมื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร   ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนต าแหน่งในระดับเดียวกันไว้ส าหรับบรรจุ  
ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 

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

ข้อ ๑๒๐ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร  
ตามข้อ ๑๑๙  หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระท าการใด ๆ  
ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง   
และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  อีกทั้งผู้นั้นได้ยื่นค าขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ภายใน ๑๘๐  วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิมที่สงวนไว้  
โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ ๖ เดอืนขึ้นไป     
แต่ไม่ถึง ๑ ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล   โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น 
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ถ้ามีเศษของ ๖ เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อน าเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ ๖ เดือน ก็ให้สั่งบรรจุ
ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น   

(๒) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ ๑ ปี ให้ผู้มีอ านาจ   
สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูง
กว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 

(๓) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไปเศษของปี
ที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (๒) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ให้สั่ง
บรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพิ่มจาก (๒) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นส าหรับ
ระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการค านวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน 
ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ (๑) วรรคสอง 

ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (๑)  (๒) หรือ (๓) นั้น จะต้องไม่ได้รับประโยชน์
มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับ
ต าแหน่งระดับเดิม 

ข้อ ๑๒๑ ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ  หากผู้ใดไม่เคยได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้
ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน  หากจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงาน
ดังกล่าว  ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในหมวด ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนต าบลด้วย 

ข้อ ๑๒๒ พนักงานส่วนต าบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและ
ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลเดิม ภายในก าหนดหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  ให้น าความที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑๙  และข้อ ๑๒๐  มาใช้บังคับ
แก่พนักงานส่วนต าบลที่กล่าวถึงโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๒๓ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการ 
ไปปฏิบัติงานใด ๆ   ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลา
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว   ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 

ข้อ ๑๒๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใด ๆ   ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการ  
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่งในระดับเดียวกัน
ส าหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไป
ปฏิบัติงานดังกล่าว 

ข้อ ๑๒๕ ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
ให้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ  ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญ  
เหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลเดิม  จะต้องยื่นค าขอบรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการท างานตามแบบที่ก าหนด        
ก่อนวันสิ้นสุดก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ  ไม่น้อยกว่า ๓๐ วนั  
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ข้อ ๑๒๖ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการท างาน 
ตามข้อ ๑๒๕  หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและผู้นั้นมีประวัติในการท างานที่ไปปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหายและยื่นค าขอบรรจุกลับภายในก าหนด  ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับเดิม  โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้  

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

ถ้ามีเศษของ ๖ เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อน าเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ ๖ เดือน ก็ให้สั่งบรรจุ 
ผู้นั้น กลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น  

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

(๓) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน
ดังกล่าวตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไปเศษของปีที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (๒) แล้วหากมี
ระยะเวลาเหลือครบ ๖ เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม 
เพ่ิมจากข้อ (๒) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นส าหรับระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ ๖ เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือ
จากการค านวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ ๖ เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ (๑) วรรคสอง 

ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (๑) ข้อ (๒) และ ข้อ (๓) นั้น 
จะต้องไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และ 
ต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดับเดิม 

ข้อ ๑๒๗ ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการ หากผู้ใด
ไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ขึน้ไป ซึ่งต้องใช้วุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในหมวด  ๖ ว่าด้วยการย้ายพนักงาน
ส่วนต าบล ด้วย 

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

ข้อ ๑๒๙๗๓  (ยกเลิก) 
ข้อ ๑๓๐๗๔ (ยกเลิก) 
ข้อ ๑๓๑๗๕ (ยกเลิก) 

                                                   
๗๓

 ยกเลิกตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบรรจผุู้ออกจากราชการไปแล้วกลบัเข้ารับ

ราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวนัท่ี ๔ มิถนุายน ๒๕๖๓ 
๗๔

 ยกเลิกตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบรรจผุู้ออกจากราชการไปแล้วกลบัเข้ารับ

ราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวนัท่ี ๔ มิถนุายน ๒๕๖๓ 
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ข้อ ๑๓๒๗๖  (ยกเลิก) 
ข้อ ๑๓๓ การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอ่ืน  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

ผู้ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนต าบลให้เป็นไปตามที่ก าหนดในหมวด ๘ 
ข้อ ๑๓๔ ๗๗ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งใด  

ต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.อบต.ก าหนด 
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้

หมายถึง ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง 
กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น ก.อบต.อาจอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลที่มีคุณสมบัติ

ต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งได้ 
ข้อ ๑๓๕๗๘ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลและแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนต าบล หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของพนักงานส่วนต าบล หรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง
เกื้อกูลกันก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและ
หน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีจะได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีค าสั่งให้
ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญ 
เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

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

ข้อ ๑๓๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  และแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

ข้อ ๑๓๘ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล ให้มีการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนต าบล  โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๙  เดือน 
และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องด าเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไม่ผ่าน
การประเมิน และมีความเห็นว่าไม่ควรให้รับราชการต่อไป  ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

                                                                                                                                                          
๗๕

 ยกเลิกตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบรรจผุู้ออกจากราชการไปแล้วกลบัเข้ารับ

ราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวนัท่ี ๔ มิถนุายน ๒๕๖๓ 
๗๖

 ยกเลิกตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบรรจผุู้ออกจากราชการไปแล้วกลบัเข้ารับ

ราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวนัท่ี ๔ มิถนุายน ๒๕๖๓ 
๗๗

  ข้อ ๑๓๔ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘(ฉบับที๑่๘) 
๗๘

  ข้อ ๑๓๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่๒๕) วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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ผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นพนักงานส่วน
ต าบล  แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใด  
ที่ได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

ข้อ ๑๓๙ ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้  หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุ
พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล    
และข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน  ซึ่งโอนมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล   ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔๐ ภายใต้บังคับข้อ  ๑๔๙ (๒)  ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล 
ตามข้อ ๑๓๙  ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นต้นไป 

ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างจริงจัง 
มีความเท่ียงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรร
บุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๑๔๑ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ตามความเหมาะสม  แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ปริมาณงาน  คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง  คุณธรรม  การปฏิบัติตนตาม
กรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย 

วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล           
( ก.อบต.จังหวัด )  ทราบ 

ข้อ ๑๔๒ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการปฏิบัติ  และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน     
การประพฤติตน  รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ข้อ ๑๔๓ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน       
เสนอผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

ข้อ ๑๔๔ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน  
ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้งจากผู้มีหน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน  พนักงานส่วนต าบล  
ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน 

ข้อ ๑๔๕ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดไว้ ในข้อ  ๑๔๑  ท าการประเมินสองครั้ง  โดยประเมินครั้งแรกเม่ือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มาแล้วเป็นเวลาสามเดือน   และประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือน เว้นแต่
คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้
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ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลาคลอดบุตร  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาป่วยเพราะ
ประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล   คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเม่ือ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 

ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ  ๑๔๙ (๒)  เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

ข้อ ๑๔๖ ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  และในกรณี 
มีกรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจท าความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 

ข้อ ๑๔๗ เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการตามข้อ  ๑๔๕  แล้ว ให้ประธานกรรมการ
ประเมินผล ฯ  รายงานผลการประเมินต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล             
ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๔๑  
ให้รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว   หรือเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตามข้อ 
๑๔๙ (๒)  แล้ว 

(๒) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔๑   
ให้รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง 

ข้อ ๑๔๘ เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ  
๑๔๗ (๑) แล้ว ให้ประกาศว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้  ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )   ภายในห้าวันท าการนับแต่วันประกาศ 

ข้อ ๑๔๙ เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานตามข้อ  
๑๔๗ (๒)  ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการ   
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ ๑๔๗  
และมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  
ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับรายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ  และส่งส าเนาค าสั่งให้ออกไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่มีค าสั่ง 

(๒) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ต่อไปจนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลา 
สามเดือน  แล้วแต่กรณี  ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน  แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพ่ือท าการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุด
ระยะเวลาที่ขยายแล้ว  และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานว่าผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้นั้นยังต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ  โดยน าความใน (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๕๐ การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวันที่ 
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย และ 
ให้นับวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น  และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้น
ของเดือนสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวัน
สุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา 

ข้อ ๑๕๑ พนักงานส่วนต าบลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้ใดได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ  ย้าย  โอน  หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลอีก   
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   ดังนี้ 

(๑) กรณีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับ
เพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับ
ต าแหน่งเดิม   ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 

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

(๓) กรณีโอนมาด ารงต าแหน่งใหม่  ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่  เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 

(๔) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ    
ทหาร  เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน  
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 

ข้อ ๑๕๒ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว หากภายหลัง
ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม   หรือต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกับ
ต าแหน่งเดิมที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  แต่ทั้งนี้   ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติ
ไปตามอ านาจหน้าที่  และการรับเงินเดือน   หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทาง
ราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่  ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งอ่ืนตามวรรคหนึ่ง  ให้รับเงินเดือน
ในขั้นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ด ารง
ต าแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

ข้อ 153๗๙ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มีต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรว่ำงในทุกกรณี  ให้รำยงำน
ต ำแหน่งว่ำงต่อ ก.อบต.จังหวัด ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำง เว้นแต่กรณีเกษียณอำยุรำชกำรให้
รำยงำนล่วงหน้ำได้ก่อน 60 วันนับถึงวันเกษียณอำยุรำชกำร แล้วให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

                                                   
๗๙

 แก้ไขโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ลงวนัท่ี ๒๔ มิถนุายน ๒๕๖๔ 



 51 

(1) กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดได้มีหนังสือรำยงำนต ำแหน่งว่ำงต่อส ำนักงำน  ก.อบต.จังหวัด 
แล้ว และประสงค์ด ำเนินกำรสรรหำผู้มำด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำง โดยกำรย้ำย กำรโอน กำรคัดเลือก
เพ่ือรับโอน กำรรับโอนข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง
ในต ำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน กำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร หรือกำรโอนลดระดับต ำแหน่งโดยควำม
สมัครใจให้ประกำศวิธีกำรสรรหำตำมควำมประสงค์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งเมื่อมีกำรรำยงำนต ำ แหน่งว่ำงต่อ
ส ำนักงำน ก.อบต.จังหวัดแล้ว และต้องเสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งในต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำงต่อส ำนักงำน   
ก.อบต.จังหวัด เพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อ ก.อบต.จังหวัด ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำง เมื่อครบ
ก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้นไม่ได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง      
สำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำงต่อส ำนักงำน ก.อบต.จังหวัด เพ่ือเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจำรณำ ให้องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแจ้งต ำแหน่งว่ำงต่อส ำนักงำน ก.อบต.จังหวัด เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรสรรหำตำมข้อ ๕ ของ
ประกำศ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือกและกำรคัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรง
ต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๔ ต่อไป และให้ถือว่ำกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรย้ำย กำรโอน กำรคัดเลือกเพ่ือรับโอน กำรรับโอนในต ำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน กำร
บรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร หรือกำรโอนลดระดับต ำแหน่งโดยควำมสมัครใจในครั้งนั้นเป็นอันสิ้นสุด ในกำรนี้ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ ก.อบต.จังหวัด ต้องจัดท ำทะเบียนก ำกับไว้เป็นหลักฐำนและหมำยเหตุในแผน
อัตรำก ำลังให้ชัดเจนว่ำ “อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรสรรหำของ ก.อบต. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี” 
พร้อมทั้งให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำร ก.อบต.จังหวัด ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี ก ำกับไว้ใน
แผนอัตรำก ำลังที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และให้สงวนต ำแหน่งที่ว่ำง เพ่ือแต่งตั้งจำกบัญชีกำรสรรหำของ ก.อบต. หรือ 
ก.อบต.จังหวัด เท่ำนั้น 

(๒) กรณี ก.อบต. ได้ด ำเนินกำรสรรหำตำม (๑) แล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำหรือมี
บัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำแต่มีกำรเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว แต่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยังมีต ำแหน่งว่ำงที่ได้
รำยงำน ก.อบต. เหลืออยู่ ก.อบต. อำจก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนส่วนต ำบล
สำยงำนผู้บริหำรที่ด ำรงต ำแหน่งประเภท ระดับและมีฐำนะตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งเดียวกันกับต ำแหน่งว่ำง
มำด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำงโดยกำรย้ำย กำรโอน กำรรับโอน ก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ในแต่ละครั้งให้เป็นไปตำมที่ ก.อบต. ก ำหนด เมื่อด ำเนินกำรแล้วองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดได้เสนอชื่อผู้ที่จะ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำงต่อส ำนักงำน ก.อบต.จังหวัด เพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อ ก.อบต.
จังหวัด ภำยในระยะเวลำที่ ก.อบต. ก ำหนดแล้ว ก.อบต.จังหวัด จะมีมติภำยหลังระยะเวลำที่ก ำหนดก็ได้ ทั้งนี้ 
หำกมีต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรว่ำง เนื่องจำกกำรย้ำย กำรโอน กำรรับโอน หรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดไม่ได้
เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรที่ว่ำงเพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อ ก.อบต.จังหวัด ภำยใน
ระยะเวลำที่ ก.อบต. ก ำหนด ให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำรสรรหำเกี่ยวกับกำรย้ำย กำรโอน กำรรับโอนนั้นเป็นอัน
สิ้นสุด และให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้นแจ้งต ำแหน่งว่ำง ต่อ ก.อบต. เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรสรรหำตำม
ข้อ ๕ ของประกำศ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือกและกำรคัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบล
ให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๔ ต่อไป ในกำรนี้องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลและ ก.อบต.จังหวัด ต้องจัดท ำทะเบียนก ำกับไว้เป็นหลักฐำนและหมำยเหตุ ในแผนอัตรำก ำลังให้
ชัดเจนว่ำ  “อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรสรรหำของ ก.อบต.” พร้อมทั้งให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเลขำนุกำร          
ก.อบต.จังหวัด ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี ก ำกับไว้ในแผนอัตรำก ำลังที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ และให้สงวน
ต ำแหน่งที่ว่ำงเพ่ือแต่งตั้งจำกบัญชีกำรสรรหำของ ก.อบต. เท่ำนั้น 
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หมวด  ๖ 
การย้าย 

ข้อ ๑๕4 ๘๐กำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบล ผู้ด ำรงต ำแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง      
อีกต ำแหน่งหนึ่ง ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในประเภทและระดับ
เดียวกันโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีกำรย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่ำงในแผนอัตรำก ำลัง
สำมปี  ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น  

(2) กรณีกำรย้ำยสับเปลี่ยนต ำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น 

ข้อ ๑๕5  ๘๑กำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลให้พิจำรณำถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์
ของทำงรำชกำร กำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบลเป็นหลัก และอำจพิจำรณำควำมจ ำเป็นอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนของรำชกำรประกอบด้วย 

ข้อ ๑๕6  ๘๒กำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลผู้ด ำรงต ำแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งในสำยงำนและประเภทเดิม ให้สั่งย้ำยไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือน
ในขั้นเดิม ทั้งนี้ ต้องเป็นต ำแหน่งว่ำงในแผนอัตรำก ำลังสำมปี หรือเป็นกำรย้ำยสับเปลี่ยนในต ำแหน่ง
เดียวกัน 

ข้อ ๑๕7 ๘๓กำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงำน หรือประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในต่ำงสำยงำน ให้กระท ำได้ใน
กรณีเป็นต ำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งสำยงำนอื่นนั้นในประเภทและระดับ
เดียวกัน โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้  พนักงำนส่วนต ำบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตำม
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้นแต่ไม่จ ำต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับงำนนั้นหรืองำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องมำก่อนและให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1)  พนักงำนส่วนต ำบลผู้จะขอรับกำรแต่งตั้งเสนอค ำร้องขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งใน
สำยงำนอ่ืนนั้น ให้ใช้แบบประเมินตำมท่ีคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด   

(2) ให้ผู้บังคับบัญชำของผู้ขอรับกำรแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ ปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประเมินบุคคลเพ่ือควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่งของสำยงำนที่จะแต่งต้ังใหมต่ำมแบบประเมิน 

(3)  ผู้ที่จะได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนอ่ืนจะต้องได้คะแนนจำกผลกำร
ประเมินของผู้บังคับบัญชำแต่ละคนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ส ำหรับต ำแหน่งที่ต้องใช้เทคนิคเฉพำะให้
ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนด้วย 

                                                   
๘๐

 ข้อ ๑๕๔ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัท่ี ๓๐ 

ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๘๑

 ข้อ ๑๕๕ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัท่ี ๓๐ 

ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๘๒

 ข้อ ๑๕๖ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัท่ี ๓๐ 

ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๘๓

 ข้อ ๑๕๗ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัท่ี ๓๐ 

ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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(4) กรณีมีผู้ขอรับกำรแต่งตั้งเกินกว่ำจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงให้น ำคะแนนผลกำร
ประเมินของผู้บังคับบัญชำทุกคนรวมกัน แล้วจัดท ำบัญชีเรียงตำมล ำดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมกำรพนักงำน
ส่วนต ำบล ให้ควำมเห็นชอบ หำกคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลเห็นควรก ำหนดรำยกำรประเมินเพ่ิมเติม 
เช่น กำรสัมภำษณ์  กำรทดสอบ ก็อำจพิจำรณำก ำหนดเพ่ิมเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ำกันให้จัดเรียง
ตำมล ำดับอำวุโสในรำชกำร บัญชีดังกล่ำวให้มีอำยุ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลเห็นชอบ
กำรแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงล ำดับที่ในบัญชีดังกล่ำว 

ข้อ ๑๕8  ๘๔กรณีกำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น และปัจจุบัน
ไมไ่ดด้ ำรงต ำแหน่งในประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำรขึ้นไป หำกจะย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลผู้นั้นไปแต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งในประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำรขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก
ได้ในต ำแหน่งซึ่งอยู่ในสำยงำนที่จะย้ำยและบัญชีกำรสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิกด้วย    

 กรณีกำรย้ำยได้รับคุณวุฒิที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง    
โดยได้รับคุณวุฒิกำรศึกษำท่ีขำดแคลนตำมพ้ืนที่ที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด โดยได้รับ
ทุนรัฐบำล ทุนเล่ำเรียนหลวง ทุนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือผู้ได้รับคุณวุฒิที่คณะกรรมกำรกลำง
พนักงำนส่วนต ำบล ก ำหนดให้คัดเลือกบรรจุเข้ำรับรำชกำรได้ ตำมประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำร
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ีไม่จ ำเป็นต้องสอบแข่งขันที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 

ข้อ ๑๕9๘๕ กำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนประเภท
ทั่วไป ระดับช ำนำญงำน หรือระดับอำวุโส และประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ และ
ระดับเชี่ยวชำญ พนักงำนส่วนต ำบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะ
แต่งตั้งและตรงตำมควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลำขั้นต่ ำในกำรด ำรงต ำแหน่งในต ำแหน่งนั้น
ด้วย โดยต้องผ่ำนกำรประเมินบุคคลและกำรปฏิบัติงำนหรือผลงำนตำมประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำร
เลื่อนและแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้ 

(1) กรณีกำรย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งในกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่ำนกำรประเมิน
บุคคลและกำรปฏิบัติงำน 

(2) กรณีกำรย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งในกลุ่มงำนที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่ำนกำรประเมินบุคคล 
กำรปฏิบัติงำน และผลงำน 

ข้อ 1๖0 ๘๖กำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น
ไปด ำรงต ำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ต่ำงสำยงำน ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งของต ำแหน่งนั้น และจะต้องเคยด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้งมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

 ส ำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตำมวรรคหนึ่งหำกมีควำมประสงค์จะย้ำยต่ำงสำยงำน
ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบคัดเลือกเฉพำะภำคควำมรู้เฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง (ภำค ข) 
และภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค) โดยไม่มีกำรข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่ำงใด  

 

                                                   
๘๔

 ข้อ ๑๕๘ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัท่ี ๓๐ 

ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๘๕

 ข้อ ๑๕๙ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัท่ี ๓๐ 

ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๘๖

 ข้อ ๑๖๐ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัท่ี ๓๐ 

ธนัวาคม ๒๕๕๘ 



 54 

 กำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชำกำร     
ไปด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นในต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่นหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร
ท้องถิ่น  ไปด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นในต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งของต ำแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบคัดเลือกท่ีก ำหนด 

ข้อ 1๖1 ๘๗กำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลผู้ด ำรงต ำแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใน
สำยงำน ประเภทที่แตกต่ำงจำกเดิมและระดับที่ต่ ำกว่ำเดิม หรือย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลในต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำรท้องถิ่นหรือประเภทบริหำรท้องถิ่นหรือสำยงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ ไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ประเภททั่วไปหรือประเภทวิชำกำร ให้กระท ำได้ต่อเมื่อพนักงำนส่วนต ำบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตำม
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งและผู้นั้นต้องสมัครใจ และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบล 

 ในกำรย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลตำมวรรคหนึ่ง  คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล 
ต้องพิจำรณำโดยค ำนึงถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นและประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับ โดยให้ได้รับเงินเดือนตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลเรื่องกำรให้พนักงำนส่วนต ำบลได้รับเงินเดือน 

ข้อ 1๖2 ๘๘ในกำรสั่งย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในต่ำงสำยงำน     
ให้ค ำนึงถึงโอกำสในควำมก้ำวหน้ำของพนักงำนส่วนต ำบลในกำรเลื่อนระดับสูงขึ้นด้วย ซึ่งอำจท ำให้พนักงำน
ส่วนต ำบลผู้นั้นมีระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่แต่งตั้งใหม่ไม่ครบตำมหลักเกณฑ์กำรเลื่อน
ระดับดังกล่ำวได้ 

ข้อ 1๖3 ๘๙เมื่อมีค ำสั่งย้ำยพนักงำนส่วนต ำบลไปแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใดแล้ว            
ให้ผู้บังคับบัญชำแจ้งหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งดังกล่ำวให้พนักงำนส่วนต ำบลผู้นั้นทรำบใน
วันที่ไปรำยงำนตัวรับมอบหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้นต่อไป 

ข้อ 1๖๓/๑ ๙๐กำรย้ำยสับเปลี่ยนพนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำยงำน
บริหำร ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลเป็น     
ผู้ออกค ำสั่งแต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งเดียวกัน ส ำหรับเลขที่ต ำแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่วนระดับวิทย
ฐำนะและอัตรำเงินเดือน ให้ติดตำมตัวบุคคลไปก ำหนดในต ำแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีนี้ให้หมำยรวมถึงกำร
ย้ำยให้ด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงด้วย 

 
 

                                                   
๘๗

 ข้อ ๑๖๑ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัท่ี ๓๐ 

ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๘๘

 ข้อ ๑๖๒ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัท่ี ๓๐ 

ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๘๙

 ข้อ ๑๖๓ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัท่ี ๓๐ 

ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๙๐

 ข้อ ๑๖๓/๑ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัท่ี ๓๐ 

ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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ข้อ 1๖๓/๒ ๙๑กำรย้ำยสับเปลี่ยนพนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำยงำนกำร
สอน ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลเป็นผู้ออก
ค ำสั่งแต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งและสำขำวิชำเอกเดียวกัน ส ำหรับเลขท่ีต ำแหน่งให้คงไว้ที่เดิม 
ส่วนระดับวิทยฐำนะและอัตรำเงินเดือน ให้ติดตำมตัวบุคคลไปก ำหนดในต ำแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีนี้ให้
หมำยรวมถึงกำรย้ำยให้ด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงด้วย 

ในกรณีที่มีเหตุผลจ ำเป็นพิเศษที่ไม่อำจด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเสนอคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำย้ำย
สับเปลี่ยนพนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำยงำนกำรสอน  โดยไม่จ ำเป็นต้องด ำรงต ำแหน่งหรือสำขำ
วิชำเอกเดียวกันได้เป็นกำรเฉพำะรำย 

 
หมวด 7   

การโอนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 
 

 ข้อ ๑๖๔๙๒ การโอนและรับโอนพนักงานส่วนต าบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดย
ความสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ด าเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
      (๑) การโอนและรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
        (๒) การโอนและรับโอนในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และต าแหน่งเดียวกันในต าแหน่ง
ที่ว่าง 
        (๓) การโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยนกันในต าแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และ
ต าแหน่งเดิม ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
        (๔) การโอนและรับโอนในต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดยต าแหน่งต่ า
กว่าเดิม หรือมาด ารงต าแหน่งในประเภท สายงานเดิม โดยระดับต่ ากว่าเดิมในองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
        (๕) การโอนและรับโอนผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าเดิม ตาม (4) แล้วประสงค์ขอโอนหรือขอ
ย้ายไปแต่งตั้งในต าแหน่งเดิม 

การโอนและรับโอน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
เกี่ยวข้องประสานกัน โดยก าหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ที่โอนมา        
ตามท่ีก าหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล 

 

                                                   
๙๑

 ข้อ ๑๖๓/๒ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัท่ี ๓๐ 

ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๙๒

 ข้อ ๑๖๔ แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลของ อบต. 

(แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
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ข้อ ๑๖๕ ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่   
ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล  หรือการแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล
ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้สอบแข่งขันได้  
ผู้ได้รับคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้  หรือผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น
เป็นพนักงานส่วนต าบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะบรรจุหรือ
แต่งตั้งนั้นเสนอเรื่องการขอรับโอนพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้    
ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือก แล้วแต่กรณีให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๖๖ ในการโอนพนักงานส่วนต าบลผู้สอบแข่งขันได้   ผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่
ไม่จ าเปน็ต้องสอบแข่งขัน   ผู้สอบคัดเลือกได้  หรือผู้ได้รับคัดเลือก  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

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

(๒) กรณีการโอนต่างจังหวัดกัน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะรับโอนมีหนังสือ
แจ้งความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)   
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลของผู้ที่จะโอนทราบ  และให้องค์การบริหารส่วนต าบลของผู้ที่จะโอน   
เสนอเรื่องการให้โอนพนักงานส่วนต าบลให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

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

ข้อ ๑๖๘ ให้พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้  
หรือได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือน   ดังนี้ 

(๑) กรณีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิม  และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ ากว่า  
หรือเท่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ   แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือน 
ในขั้นที่ได้รับอยูเ่ดิม 

(๒) กรณีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าเดิม  และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ ากว่า
หรือเท่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือน
ในอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการสอบแข่งขันในข้ันที่เทียบได้ตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือน
แต่ละอันดับที่พนักงานส่วนต าบลจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี้ 

(๓) กรณีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับต่ ากว่าเดิม  และผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่า
คุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้   หรือได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมี
เหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม  ตาม
ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่วนต าบลจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท้าย
ประกาศนี้  และหากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้
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หรือได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ ที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน  ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการสอบแข่งขันนั้น 

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะด าเนินการให้พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือก
ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิก็ได้ หากมีการระบุเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ในประกาศสอบแข่งขัน   
หรือคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันในครั้งนั้น 

ข้อ ๑๗๐ ให้พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือ
ได้รับคัดเลือกท่ีมิใช่กรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน  ได้รับเงินเดือนตามที่ก าหนด 
ในหมวด ๓ ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน   และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗๐/๑๙๓ กรณีพนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ไปสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนแล้ว เมื่อประสงค์จะโอนไปด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกได้นั้น นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบให้พ้นจาก
ต าแหน่งโดยออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งวันเดียวกันกับค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่รับโอน เว้นแต่ผู้นั้นอยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือกรณีอ่ืนที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเห็นสมควรให้ชะลอการโอน 

กรณตีามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล สามารถมีมติเห็นชอบให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งและหน้าที่ได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งค าสั่งรับโอนจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จะรับโอน โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลทุกครั้ง แล้วรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลทราบ 
  ข้อ 171 ๙๔กำรโอนและกำรรับโอนตำมข้อ 164 (2) เมื่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้
เสนอเรื่อง ขอควำมเห็นชอบกำรรับโอนพนักงำนส่วนต ำบล หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นอ่ืนมำด ำรงต ำแหน่งที่
ว่ำง คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) อำจมีมติเห็นชอบให้รับโอนพนักงำนส่วนต ำบลจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ืน หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ประเภท สำยงำน ระดับ และต ำแหน่งเดียวกันกับต ำแหน่งที่ว่ำง และประสงค์ขอโอนมำเป็นพนักงำนส่วน
ต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในกำรโอนและ  รับโอนนั้นแล้ว และเมื่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.
อบต.จังหวัด) ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้ว ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลออกค ำสั่งรับโอนให้ด ำรง
ต ำแหน่งประเภท สำยงำน ระดับ และต ำแหน่งเดียวกันกับต ำแหน่งที่ว่ำง โดยให้ได้รับอัตรำเงินเดือนเท่ำเดิม และ
ให้แจ้งค ำสั่งรับโอนให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือองค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่นอ่ืนทรำบ เพ่ือออกค ำสั่ง
ให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 

                                                   
๙๓

 ข้อ ๑๗๐/๑ เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการ

บริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) วนัท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๕๔๘(ฉบบัที่๑๙) 
๙๔

 ข้อ ๑๗๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ วนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
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  ข้อ 17๒๙๕ (ยกเลิก) 
  ข้อ ๑๗๓๙๖ (ยกเลิก) 
  ข้อ ๑๗๔๙๗ (ยกเลิก) 
  ข้อ 175๙๘ กำรโอนและกำรรับโอนตำมข้อ 164 (3) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่
จะรับโอนและนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้องต้องให้ควำมยินยอมในกำรโอนและรับโอน
โดยกำรสับเปลี่ยนต ำแหน่งดังกล่ำว 
      เมื่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้ว                      
ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลออกค ำสั่งรับโอนให้ด ำรงต ำแหน่งประเภท สำยงำน ระดับ และต ำแหน่งเดิม      
โดยให้ได้รับอัตรำเงินเดือนเท่ำเดิม และให้แจ้งค ำสั่งรับโอนให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ืน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทรำบ เพ่ือออกค ำสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 

ข้อ 176๙๙ กำรโอนและกำรรับโอนตำมข้อ 164 (4) กระท ำได้ต่อเมื่อพนักงำนส่วนต ำบล
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นอ่ืนผู้นั้นสมัครใจ  โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในกำรโอนและรับโอนนั้นแล้ว เมื่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล 

(ก.อบต.จังหวัด)  ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้ว ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลออกค ำสั่งรับโอน โดย
ให้ได้รับอัตรำเงินเดือนตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.) เรื่อง มำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับกำรให้พนักงำนส่วนต ำบลได้รับเงินเดือน และให้แจ้งค ำสั่งรับโอน ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทรำบ เพ่ือออกค ำสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
 ข้อ 177๑๐๐ กำรโอนและกำรรับโอนตำมข้อ 164 (5) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
อำจรับโอนหรือย้ำยผู้นั้นไปด ำรงต ำแหน่งเดิมก่อนได้รับกำรแต่งตั้งได้ เมื่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล  
(ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้ว โดยได้รับอัตรำเงินเดือนเท่ำเดิม 
 พนักงำนส่วนต ำบลผู้ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง ประเภท สำยงำน และระดับเดิม              
โดยต ำแหน่งต่ ำกว่ำเดิมตำมข้อ 176 หำกประสงค์จะโอนไปด ำรงต ำแหน่งเดิมก่อนได้รับกำรแต่งตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจมีค ำสั่งให้โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้             
เมื่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้ว โดยกำรออกค ำสั่ง
ให้โอนต่อเมื่อได้รับแจ้งค ำสั่งรับโอนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนแล้ว 

                                                   
๙๕

 ข้อ ๑๗๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ วนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
๙๖

 ข้อ ๑๗๓ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ วนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
๙๗

 ข้อ ๑๗๔ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ วนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
๙๘

 ข้อ ๑๗๕ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ วนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
๙๙ข้อ ๑๗๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ วนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
๑๐๐

 ข้อ ๑๗๗ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ วนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
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ข้อ 178๑๐๑ กรณีที่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นเพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลและกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ หรือเพ่ือแก้ไขปัญหำควำม
ขัดแย้งทีเ่กิดข้ึน ในพ้ืนที่ระหว่ำงพนักงำนส่วนต ำบลกับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือผู้น ำชุมชน และ
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรโอนพนักงำนส่วนต ำบลระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมหลักควำมสมัครใจได้ 
ให้ถือปฏิบัติตำมประกำศมำตรฐำนทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรนั้น 

ข้อ ๑๗๘ ทวิ๑๐๒ (ยกเลิก) 
 

หมวด 8 
การโอนและรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน 

 
 

ส่วนที่ 1  
การโอนพนักงานส่วนต าบลไปเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน 

 
 

  ข้อ 179๑๐๓ กำรโอนพนักงำนส่วนต ำบลไปเป็นข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน โดยควำมสมัครใจ
ของผู้ขอโอน เมื่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้รับหนังสือแจ้งควำมประสงค์รับโอนพนักงำนส่วนต ำบลผู้ใด
จำกส่วนรำชกำรอ่ืน ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและส่วนรำชกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องประสำนกัน โดยก ำหนด
วันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบแล้ว ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลออกค ำสั่งให้โอนและแจ้งค ำสั่งให้โอนให้ส่วนรำชกำรอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือออกค ำสั่งรับโอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน และให้รำยงำนคณะกรรมกำรพนักงำนส่วน
ต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) ทรำบ 

ส่วนที่ 2  
การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน 

 
 

  ข้อ 180 ๑๐๔กำรรับโอนข้ำรำชกำรประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง มำบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงำนส่วนต ำบล โดยควำมสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ด ำเนินกำรภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) กำรรับโอนต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

                                                   
๑๐๑

 ข้อ ๑๗๘ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ วนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
๑๐๒

 ข้อ ๑๗๘ทวิ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการ

บริหารงานบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ วนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
 
๑๐๓

 ข้อ ๑๗๙ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ วนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
 
๑๐๔

 ข้อ ๑๘๐ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ วนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
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     (ก) ต ำแหน่งที่จะน ำมำใช้ในกำรรับโอน ต้องเป็นต ำแหน่งว่ำงที่มีอัตรำเงินเดือน 
     (ข) ผู้ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง ประเภท สำยงำน และระดับใด  

ต้องมีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งนั้น 
               (ค) ข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน หำกไม่เคยได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ใช้

คุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญำตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนั้นขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งมำก่อน 
หรือไม่เคยได้รับแต่งตั้งโดยผลกำรสอบแข่งขันหรือกำรคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ ำเป็นต้อง
สอบแข่งขันให้ด ำรงต ำแหน่งที่ต้องใช้วุฒิตั้งแต่ปริญญำตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งมำก่อน หำกจะแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในประเภทวิชำกำร ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในต ำแหน่ง สำยงำนที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก 
      (ง) กำรรับโอนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งที่ต้องด ำเนินกำรคัดเลือกหรือต้องประเมิน
บุคคล  ผู้ขอโอนจะต้องผ่ำนกำรคัดเลือกหรือผ่ำนกำรประเมินบุคคลก่อน 

              (จ) กำรรับโอนเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนใด ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใด   
ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่ง สำยงำนนั้นขึ้นบัญชีรอกำรบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือ     
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่ง สำยงำนนั้นขึ้นบัญชีรอกำรแต่งตั้งอยู่ 
 (2) กำรรับโอนข้ำรำชกำรประเภทอ่ืนตำม (1) ให้ด ำเนินกำรได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
           (ก) กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณี
พิเศษตำมข้อ 1๑๖ (2) โดยให้ด ำรงต ำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับกำรคัดเลือกนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีเ่กี่ยวข้องตำมคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.) ก ำหนด  
      (ข) กำรรับโอนข้ำรำชกำรประเภทอ่ืนซึ่งมีลักษณะงำนเทียบเคียงได้กับต ำแหน่งบริหำร 
      (ค) กำรรับโอนข้ำรำชกำรประเภทอ่ืนในต ำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชำกำร 
 กำรรับโอนข้ำรำชกำรประเภทอ่ืนตำมวรรคหนึ่ง มำบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนส่วนต ำบล       
ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและส่วนรำชกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องประสำนกัน โดยก ำหนดวันรับโอนและให้โอน  
มีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ             
เมื่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้ว ให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลออกค ำสั่งรับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงำนส่วนต ำบล และให้แจ้งค ำสั่งรับโอนให้ส่วน
รำชกำรอ่ืนทรำบ เพ่ือออกค ำสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
  เพ่ือประโยชน์ในกำรนับเวลำรำชกำรให้ถือว่ำเวลำรำชกำรหรือเวลำท ำงำนของผู้ที่โอนมำ       
ตำมท่ีก ำหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นข้ำรำชกำรประเภทอื่นนั้น เป็นเวลำรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล 
 ข้อ 181 ๑๐๕กำรโอนและกำรรับโอนตำมข้อ 180 (2) (ข) กระท ำได้โดยให้ชี้แจงเหตุผล
ควำมจ ำเป็น ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ท ำงำน และควำมช ำนำญกำรของผู้ที่จะขอโอน และ
ประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับ และมีหนังสือรับรองจำกส่วนรำชกำรต้นสังกัดที่ออกโดยผู้มีอ ำนำจในกำร
ออกค ำสั่งบรรจุแต่งตั้งตำมที่กฎหมำยกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรประเภทนั้น ๆ ก ำหนดว่ำ ผู้นั้นมี
ลักษณะงำนเทียบเคียงได้กับต ำแหน่งบริหำรที่จะรับโอนมำบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนส่วนต ำบลใน
ต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น ประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น หรือสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ให้รับโอนและ
แต่งตั้งเป็นพนักงำนส่วนต ำบลจำกผู้ได้รับกำรคัดเลือก โดยให้มำด ำรงต ำแหน่งในประเภท สำยงำน และ
ระดับท่ีไม่สูงกว่ำเดิม 

                                                   
๑๐๕

 ข้อ ๑๘๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ วนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
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 หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก และวิธีกำรคัดเลือกเพ่ือรับโอน ให้น ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรคัดเลือกผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรเพ่ือแต่งตั้งให้มีระดับที่สูงขึ้นตำมที่ก ำหนดในหมวด 4 
ว่ำด้วยกำรคัดเลือก มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 182 ๑๐๖กำรโอนและกำรรับโอนตำมข้อ 180 (2) (ค) กระท ำได้โดยนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลที่จะรับโอนและส่วนรำชกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในกำรโอนนั้นแล้ว ให้องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเสนอเรื่องขอควำมเห็นชอบกำรรับโอนต่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.
จังหวัด) โดยให้ชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็น ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ท ำงำน และควำมช ำนำญกำรของผู้ที่
จะขอโอน และประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับ เมื่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้ว ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลออกค ำสั่งรับโอน ส ำหรับกำรจะบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในประเภท สำยงำน และระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่ำใด ให้คณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นผู้ก ำหนด  
  ข้อ 183 ๑๐๗กำรได้รับเงินเดือนและกำรได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมวด ๓ 

หมวด  ๙ 
การเลื่อนระดับ 

ข้อ ๑๘๔๑๐๘  (ยกเลิก)  

ข้อ ๑๘๕๑๐๙  (ยกเลิก) 

ข้อ ๑๘๖๑๑๐  (ยกเลิก) 

ข้อ ๑๘๗๑๑๑  (ยกเลิก) 

ข้อ ๑๘๘๑๑๒  (ยกเลิก) 
                                                   
๑๐๖

 ข้อ ๑๘๒ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ วนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
 
๑๐๗

 ข้อ ๑๘๓ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงาน

บคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ วนัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๒ 
 
๑๐๘

 ข้อ ๑๘๔ ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จังหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้

พนกังานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๖๑ 
๑๐๙

 ข้อ ๑๘๕ ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จังหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้

พนกังานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๖๑ 
 
๑๑๐

 ข้อ ๑๘๖ ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้

พนกังานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๖๑ 
๑๑๑

 ข้อ ๑๘๗ ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จังหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้

พนกังานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๖๑ 
๑๑๒

 ข้อ ๑๘๘ ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จังหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้

พนกังานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๖๑ 
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ข้อ ๑๘๙๑๑๓  (ยกเลิก) 

ข้อ ๑๙๐๑๑๔  (ยกเลิก) 

ข้อ ๑๙๑๑๑๕ (ยกเลิก) 

ข้อ ๑๙๒ การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในระดับ
ที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้เมื่อมีต าแหน่งในระดับนั้นว่าง โดยวิธีการคัดเลือก
ตามท่ีก าหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก 

ข้อ ๑๙๓ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับ ๖  ให้เลื่อนและแต่งตั้ง 
ไดต้ามหลักเกณฑ์  ดังนี้  

(๑) ต าแหน่งผู้บริหารระดับ ๖ 
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ก าหนดไว้

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๖ 
(ค) ได้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
(ง) ในรอบปีที่แล้วจนถึงวันแต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกตั้งกรรมการ

สอบสวนทางวินัย 
(จ) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 

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

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

(๓) ต าแหน่งผู้บริหารระดับ ๘  
(ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามท่ีก าหนดไว้ใน

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ ๘ 
(ค) ได้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
(ง) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาในระดับดีขึ้นไป 

                                                   
๑๑๓

 ข้อ ๑๘๙ ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จังหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้

พนกังานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๖๑ 
๑๑๔

 ข้อ ๑๙๐ ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้

พนกังานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๖๑ 
 
๑๑๕

 ข้อ ๑๙๑ ยกเลิกโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการคดัเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตัง้

พนกังานส่วนต าบลต าแหน่งประเภททัว่ไปและประเภทวิชาการให้ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๖๑ 
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ข้อ ๑๙๔ หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขการคัดเลือกท่ีก าหนดในหมวด  ๔  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้แบบประเมินฯ   
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล
ที่ก าหนดในหมวด  ๑๒ 

ข้อ ๑๙๕ การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในระดับท่ีสูงขึ้น  
ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๑๙๒ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เลื่อน
และแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) และให้มีผล          
ไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก 

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

ข้อ ๑๙๗ การเลื่อนพนักงานส่วนต าบลที่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือมีค าสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟ้องร้องคดีอาญาขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น  ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลผู้นั้นได้เป็นต้นไป 

    หมวด  ๑๐ 
                            การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ข้อ ๑๙๘ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมต่อต าแหน่งหน้าที่ และปฏิบัติราชการ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ  ถือว่าผู้นั้นมีความชอบจะได้รับ
บ าเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นค าชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติ  รางวัล หรือการได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามควร
แก่กรณี 

ข้อ ๑๙๙ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยค านึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบล    

ข้อ ๒๐๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบล ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
ในหมวดนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา 

ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้น
ทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ 
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ข้อ ๒๐๑ ๑๑๖ในประกำศก ำหนดนี้ 
 “ปี” หมำยควำมว่ำ ปีงบประมำณ 
 “ครึ่งปีแรก” หมำยควำมว่ำ ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 31 มีนำคม 
 “ครึ่งปีหลัง” หมำยควำมว่ำ ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน ถึงวันที่ 30 กันยำยน 
 “ครึ่งปีที่แล้วมำ” หมำยควำมว่ำ ระยะเวลำครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่ำนมำ 

แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๒๐๒ ๑๑๗ให้ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลปีละสองครั้ง           

ตำมมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ข้อ ๒๐๓ ๑๑๘กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 
 (1) ครั้งที่ 1 เป็นกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนส ำหรับกำรปฏิบัติรำชกำรในครึ่งปีแรก โดย  

ให้เลื่อน ในวันที่ 1 เมษำยนของปีที่ได้เลื่อน 
 (2) ครั้งที่ 2 เป็นกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนส ำหรับกำรปฏิบัติรำชกำรในครึ่งปีหลัง โดย  

ให้เลื่อน ในวันที่ 1 ตุลำคมของปีถัดไป 
ข้อ ๒๐๔ ๑๑๙กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับ

หรือระดับเงินเดือนส ำหรับประเภทต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น 
ข้อ ๒๐๕ ๑๒๐พนักงำนส่วนต ำบลซึ่งจะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง      

ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมำได้ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของตนด้วยควำมสำมำรถ และด้วยควำม

อุตสำหะ จนเกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร  ซึ่งผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำประเมินตำมข้อ ๒๐๒ แล้ว
เห็นว่ำอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น               

 (2) ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ หรือไม่ถูก
ศำลพิพำกษำในคดีอำญำให้ลงโทษในควำมผิดที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือควำมผิดที่ท ำให้เสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน ซึ่งมิใช่ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

 (3) ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องไม่ถูกสั่งพักรำชกำรเกินกว่ำสองเดือน 
 (4) ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องไม่ขำดรำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (5) ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสี่เดือน      

หรือได้ปฏิบัติรำชกำรมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสี่เดือนก่อนถึงแก่ควำมตำย 

                                                   
๑๑๖

 ข้อ ๒๐๑ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวนัท่ี 

๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘  
๑๑๗

 ข้อ ๒๐๒ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวนัท่ี 

๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๑๑๘

 ข้อ ๒๐๓ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวนัท่ี 

๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๑๑๙

 ข้อ ๒๐๔ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวนัท่ี 

๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๑๒๐

 ข้อ ๒๐๕ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวนัท่ี 

๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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 (6) ในครึ่งปีที่แล้วมำส ำหรับผู้ได้รับอนุญำตให้ไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติ  
กำรวิจัยในประเทศหรือต่ำงประเทศ ต้องมีเวลำปฏิบัติรำชกำรไม่น้อยกว่ำสี่เดือน 

 (7) ในครึ่งปีที่แล้วมำส ำหรับผู้ได้รับอนุญำตให้ลำติดตำมคู่สมรสไปปฏิบัติรำชกำร
หรือปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศ ต้องมีเวลำปฏิบัติรำชกำรไม่น้อยกว่ำสี่เดือน 

 (8) ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องไม่ลำ หรือมำท ำงำนสำยเกินจ ำนวนครั้งที่นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก ำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค ำนึงถึงลักษณะงำนและสภำพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของ
แต่ละส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 

 (9) ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องมีเวลำปฏิบัติรำชกำรหกเดือน โดยมีวันลำไม่เกินยี่สิบสำมวัน           
แต่ไม่รวมถึงวันลำตำม (6) หรือ (7) และวันลำดังต่อไปนี้ 

  (ก) ลำอุปสมบท หรือลำไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย 
เฉพำะวันลำที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินเดือน 

  (ข) ลำคลอดบุตรไม่เกินเก้ำสิบวัน  
  (ค) ลำป่วยซึ่งจ ำเป็นต้องรักษำตัวเป็นเวลำนำนไม่ว่ำครำวเดียวหรือหลำยครำว

รวมกันไม่เกินหกสิบวันท ำกำร  
  (ง) ลำป่วยเพรำะประสบอันตรำยในขณะปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่หรือในขณะ

เดินทำงไปหรือกลับจำกกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่ 
  (จ) ลำพักผ่อน  
  (ฉ) ลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพล  
  (ช) ลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
  (ซ) ลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร เฉพำะวันลำที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินเดือน 
  (ฌ) ลำไปฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ 
 กำรนับจ ำนวนวันลำไม่เกินยี่สิบสำมวันส ำหรับวันลำกิจส่วนตัวและวันลำป่วย ให้นับ

เฉพำะวันท ำกำร   
ข้อ ๒๐๖ ๑๒๑พนักงำนส่วนต ำบลซึ่งจะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้ง     

ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตำมข้อ ๒๐๕ และอยู่ใน
หลักเกณฑ์ประกำรใดประกำรหนึ่งหรือหลำยประกำร ดังต่อไปนี้ด้วย 

    (1) ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และมีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติ งำนในระดับดีเด่น                   
และมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทำงรำชกำรและสังคม                 
จนถือเป็นตัวอย่ำงที่ดีได้ 

    (2) ปฏิบัติงำนโดยมีควำมคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้ำหรือประดิษฐ์สิ่งใด       
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรเป็นพิเศษ และทำงรำชกำรได้ด ำเนินกำรตำมควำมคิดริเริ่มหรือ         
ได้รับรองให้ใช้กำรค้นคว้ำหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 

    (3) ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่มีสถำนกำรณ์ตรำกตร ำเสี่ยงอันตรำยมำก หรือมีกำรต่อสู้         
เสี่ยงต่อควำมปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

    (4) ปฏิบัติงำนที่มีภำระหน้ำที่หนักเกินกว่ำระดับต ำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทำง
รำชกำรเป็นพิเศษ และปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

                                                   
๑๒๑
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   (5) ปฏิบัติงำนต ำแหน่งหน้ำที่ด้วยควำมตรำกตร ำเหน็ดเหนื่อย ยำกล ำบำกเป็นพิเศษ       
และงำนนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรและสังคม 

    (6) ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยให้กระท ำกิจกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจนส ำเร็จเป็น
ผลดียิ่งแก่ประเทศชำติ 

ข้อ ๒๐๗ ๑๒๒กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลตำมข้อ ๒๐๕ และข้อ ๒๐๖                     
ให้ผู้บังคับบัญชำชั้นต้นน ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๒๐๒ มำเป็นหลักในกำร
พิจำรณำ เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจำรณำประกอบกับข้อมูลกำรลำ พฤติกรรมกำร
มำท ำงำน  กำรรักษำวินัย กำรปฏิบัติตนเหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำร และข้อควรพิจำรณำอ่ืนๆ ของ     
ผู้นั้นแล้วรำยงำนผลกำรพิจำรณำนั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่ำวต่อผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไปตำมล ำดับ
จนถึงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ในกำรพิจำรณำรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับ
รำยงำนเสนอควำมเห็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย 

ข้อ ๒๐๘ ๑๒๓กำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำนให้นับช่วงเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำรและกำรปฏิบัติงำนตำมข้อ ๒๐๕ (9) ในครึ่งปีที่แล้วมำเป็นเกณฑ์  เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์
ตำมข้อ ๒๐๕ (5) หรือ (6) หรือ (7)  ให้นับช่วงเวลำปฏิบัติรำชกำรไม่น้อยกว่ำสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจำรณำ 

ในกรณีที่พนักงำนส่วนต ำบลผู้ใดโอน เลื่อนต ำแหน่ง ย้ำย สับเปลี่ยนหน้ำที่ไปช่วยรำชกำร      
ในหน่วยรำชกำรอ่ืน ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนนอกเหนือหน้ำที่หรืองำนพิเศษอ่ืนใด หรือลำไป
ปฏิบัติงำน  ในองค์กำรระหว่ำงประเทศตำมข้อ ๒๐๕ (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมำให้น ำผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
และกำรปฏิบัติงำนของผู้นั้นทุกต ำแหน่งและทุกแห่งมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

ข้อ 2๐๙ ๑๒๔ในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พิจำรณำรำยงำนผลจำกผู้บังคับบัญชำตำมข้อ ๒๐๗ ประกอบกับข้อ ๒๑๑  ถ้ำเห็นว่ำพนักงำนส่วนต ำบลผู้ใด 
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตำมข้อ ๒๐๕ และปฏิบัติตนเหมำะสมกับ
กำรเป็นข้ำรำชกำร ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้ำเห็นว่ำพนักงำนส่วนต ำบลผู้นั้นอยู่ใน
หลักเกณฑ์ตำมข้อ ๒๐๖ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 

ในกรณีที่พนักงำนส่วนต ำบลผู้ใดมีผลกำรปฏิบัติงำนและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับ       
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อำจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพรำะมีข้อจ ำกัด
เกี่ยวกับโควตำที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนรำชกำรนั้น ถ้ำในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงำน
ส่วนต ำบล   ผู้นั้นมีผลกำรปฏิบัติงำนและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มี
ข้อจ ำกัดเก่ียวกับจ ำนวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในครำวนั้น นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจมีค ำสั่ง
ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้ำรำชกำรผู้นั้นเป็นจ ำนวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตำร้อยละ 15 
ของจ ำนวนข้ำรำชกำรที่ครองต ำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนำคม 

                                                   
๑๒๒
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๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๑๒๓
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๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๒๑๐ ๑๒๕กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ซ่ึงในครึ่งปีที่
แล้วมำได้รับอนุญำตให้ลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศตำมข้อ ๒๐๕ (9) (ช) หรือลำไปฟ้ืนฟู
สมรรถภำพ ด้ำนอำชีพตำมข้อ ๒๐๕ (9) (ฌ) ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำสั่งเลื่อนได้ครั้งละ
ไม่เกินครึ่งขั้น  ทั้งนี้ ให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ข้อ ๒๑๑๑๒๖ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล เพ่ือท ำหน้ำที่พิจำรณำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงำนส่วนต ำบลทุกประเภทต ำแหน่งและระดับต ำแหน่ง ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศนี้ 
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 คน เป็นกรรมกำร ในกรณีที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมีสถำนศึกษำในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำร่วมเป็นกรรมกำรด้วย และให้
พนักงำนส่วนต ำบลที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นเลขำนุกำร 

ข้อ ๒๑๒ ๑๒๗นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะน ำเอำเหตุที่พนักงำนส่วนต ำบลผู้ใดถูก
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนในกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือถูกฟ้องคดีอำญำ     
มำเป็นเหตุในกำรไม่พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงำนส่วนต ำบลผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ ๒๑๓ ๑๒๘ในกรณีที่พนักงำนส่วนต ำบลผู้ ใดถูกสั่งลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษ
ภำคทัณฑ์ และถูกศำลพิพำกษำในคดีอำญำให้ลงโทษในควำมผิดที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือ
ควำมผิดที่ท ำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน ซึ่งมิใช่ควำมผิดที่ได้กระท ำโดย
ประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ และเป็นกำรถูกลงโทษจำกกำรกระท ำควำมผิดเดียวกัน ถ้ำถูกสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนมำแล้วเพรำะเหตุที่ถูกลงโทษทำงวินัยหรือถูกศำลพิพำกษำในคดีอำญำให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนซ้ ำอีกครั้งหนึ่งเพรำะเหตุจำกกำรกระท ำควำมผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๒๑๔ ๑๒๙ในกรณีที่ผลกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยหรือโทษทำงอำญำที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท ำให้   
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงำนส่วนต ำบลผู้ใดไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศนี้               
ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไป   
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ในประกำศก ำหนดนี้ 

 

                                                   
๑๒๕

 ข้อ ๒๑๐ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวนัท่ี 

๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๑๒๖

 ข้อ ๒๑๑ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวนัท่ี 

๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๑๒๗

 ข้อ ๒๑๒ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันท่ี 

๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๑๒๘

 ข้อ ๒๑๓ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวนัท่ี 

๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๑๒๙

 ข้อ ๒๑๔ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวนัท่ี 

๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๒๑๕ ๑๓๐ในครึ่งปีที่แล้วมำถ้ำพนักงำนส่วนต ำบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้น
เงินเดือน แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจำกรำชกำรไปเพรำะเหตุเกษียณอำยุตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในกำร
ค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ ในวันที่ 30 กันยำยนของปีที่จะพ้นจำกรำชกำร 

ข้อ ๒๑๖ ๑๓๑ในครึ่งปีที่แล้วมำถ้ำพนักงำนส่วนต ำบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้น
เงินเดือน  แต่ผู้นั้นถึงแก่ควำมตำยก่อนหรือในวันที่ 1 เมษำยน หรือ 1 ตุลำคม ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึง
แก่ควำมตำย 

ข้อ ๒๑๗ ๑๓๒พนักงำนส่วนต ำบลผู้ใดไมอ่ยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น        
ตำมข้อ ๒๐๕ เพรำะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร กำรลำ กำรมำท ำงำนสำยตำมท่ีก ำหนด          
หรือเหตุจ ำเป็นนอกจำกกรณีดังกล่ำว แต่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีเหตุผลพิเศษ              
ทีต่้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงำนส่วนต ำบลผู้นั้น ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำเสนอ ก.อบต.จังหวัด 
พร้อมด้วยเหตุผล เพ่ือพิจำรณำเป็นกำรเฉพำะรำย ถ้ำ ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 

ข้อ ๒๑๘ ในการก าหนดโควต้าการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ  ก าหนดวงเงินที่ใช้ 
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และการก าหนดเงินตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล ให้เป็นไปตามที่  
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด  

ข้อ ๒๑๙ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถึงแก่ความตาย  เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ  ทั้งนี้ ให้น ากฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

ข้อ ๒๒๐ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของพนักงานส่วนต าบลผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ    
โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ               
ตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดรายละเอียด  ดังนี้ 

(๑) ชื่อพนักงานส่วนต าบลผู้ถึงแก่ความตาย  และประวัติการรับราชการของพนักงาน 
ส่วนต าบลผู้ถึงแก่ความตาย 

(๒) รายงานเหตุที่พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
(๓) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ใน

การค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

                                                   
๑๓๐

 ข้อ ๒๑๕ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวนัท่ี 

๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๑๓๑

 ข้อ ๒๑๖ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวนัท่ี 

๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
๑๓๒

 ข้อ ๒๑๗ ประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวนัท่ี 

๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 
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(๔) ส าเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย 
(๕) เอกสารอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒๒๑ เมื่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับรายงานดังกล่าว
แล้ว  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง จ านวน 
ไม่เกิน ๓  คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ   
เพ่ือพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของพนักงานส่วนต าบลผู้ถึงแก่ความตายเพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

ข้อ ๒๒๒ ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษตามข้อ  ๒๒๐  โดยให้พิจารณา ดังนี้ 

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

ของผู้ตาย หรือจากความผิดของผู้ตาย 
(๓) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ  

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

ข้อ ๒๒๓ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ ๒๒๒  แล้ว   ให้เสนอความเห็น 
ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษ 
เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือพิจารณา 

ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอเรื่องการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๒๒๔ การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ผู้ถึงแกค่วามตาย
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มี
อ านาจสั่งตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ( ก.อบต.จังหวัด ) ตามข้อ  ๒๒๓  โดยให้มีผลเพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญเท่านั้น 

หมวด  ๑๑ 
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๒๕๑๓๓ ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มี ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทสำมัญ ประเภท
สำมัญ ระดับสูง และประเภทพิเศษ และให้น ำกำรก ำหนดประเภทขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำ
พิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและระดับต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดจะ
อยู่ในประเภทใด   ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 

 

                                                   
๑๓๓

 ข้อ ๒๒๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. (แก้ไข

เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
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ข้อ ๒๒๖๑๓๔ ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรเพ่ือ
รองรับอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมำยอ่ืนที่
ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรและ
ควำมเหมำะสมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยให้มีกำรแบ่งส่วนรำชกำร ดังนี้ 

(๑) ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(๒) กอง หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน 
(๓) ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน 
ให้ส่วนรำชกำรตำม (๑) มีฐำนะเป็นกองหรือส ำนัก 
ข้อ ๒๒๗ ๑๓๕ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประกำศก ำหนดกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่

เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนตำมข้อ ๒๒๖ วรรคสอง(๒) และ (๓) ซึ่งถือว่ำเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมจ ำเป็นในกำร
บริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้ 

(๑) ส ำนัก/กองคลัง 
(๒) ส ำนัก/กองช่ำง 
(๓) ส ำนัก/กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๔) ส ำนัก/กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ 
(๕) ส ำนัก/กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
(๖) กองกำรเจ้ำหน้ำที่  
(๗) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
ให้ส่วนรำชกำรตำม (๑)-(๖) มีฐำนะเป็นกองหรือส ำนัก และ (๗) เป็นส่วนรำชกำรที่มีฐำนะ

ต่ ำกว่ำกองหรือเทียบเท่ำกอง โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประเภทสำมัญ ก ำหนดให้ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล ส ำนัก/กองคลัง ส ำนัก/กองช่ำง และหน่วยตรวจสอบภำยใน เป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมจ ำเป็นใน  
กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำดับแรก หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมพร้อม
เกี่ยวกับภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ ปริมำณงำน ควำมยุ่งยำกซับซ้อน
ของงำนที่เป็นภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักตำม (๓), (๔), (๕) และ (๖) ให้เสนอขอก ำหนดได้ตำม         
ควำมเหมำะสม โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.จังหวัด) กรณีที่ยัง       
ไม่ก ำหนดเป็นส่วนรำชกำรหลัก ให้พิจำรณำก ำหนดเป็นงำน หรือฝ่ำย หรือกลุ่มงำน 

กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประสงค์จัดตั้งกองทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม     
ให้น ำภำรกิจด้ำนสิ่งแวดล้อมของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมไปก ำหนดไว้ในควำมรับผิดชอบของ        
กองทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และให้ปรับเปลี่ยนชื่อกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นชื่อ  
กองสำธำรณสุข เมื่อได้รับควำมเห็นชอบให้ก ำหนดกองทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแล้ว 

 
 

                                                   
๑๓๔

 ข้อ ๒๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. (แก้ไข

เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
๑๓๕

 ข้อ ๒๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. (แก้ไข

เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
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ข้อ ๒๒๗/๑ ๑๓๖องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจประกำศก ำหนดกองหรือส่วนรำชกำร      
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนตำมข้อ ๒๒๖ วรรคสอง (๒) ได้ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ลักษณะงำน         
ควำมเหมำะสม และควำมจ ำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบล ดังนี้ 

(๑) ส ำนักงำนเลขำนุกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(๒) กองกำรประปำ 
(๓) กองช่ำงสุขำภิบำล 
(๔) กองสวัสดิกำรสังคม 
(๕) กองกำรแพทย ์
(๖) กองส่งเสริมกำรเกษตร 
(๗) กองกิจกำรพำณิชย์ 
(๘) กองกิจกำรขนส่ง 
(๙) กองป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(๑๐) กองทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(๑๑) กองพัสดุและทรัพย์สิน 
(๑๒) กองสำรสนเทศภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(๑๓) กองนิติกำร 
(๑๔) กองวิเทศสัมพันธ์ 
(๑๕) กองเทศกิจ 
(๑๖) กองผังเมือง 
(๑๗) กองกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
(๑๘) กองหรือส่วนรำชกำรอ่ืนที่ ก.อบต. ก ำหนด 
กรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประสงค์ประกำศก ำหนดกองหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ

อย่ำงอ่ืนแตกต่ำงจำกที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนดหรือประสงค์ปรับปรุงโครงสร้ำง   
ส่วนรำชกำรตำม (๑) - (๑๘) ให้มีระดับสูงขึ้น ให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลพิจำรณำแล้วเสนอเรื่อง
กำรก ำหนดชื่อส่วนรำชกำร ประเภทต ำแหน่ง สำยงำน กรอบอัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และ
พนักงำนจ้ำงต่อคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

ข้อ ๒๒๘๑๓๗ ภำยใต้บังคับข้อ ๒๒๖ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจประกำศก ำหนดกอง 
ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนได้ตำมควำมเหมำะสม และควำมจ ำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล ทั้งนี้ ตำมที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำน
ส่วนต ำบลก ำหนด ส ำหรับกำรประกำศก ำหนดส่วนรำชกำรระดับส ำนักต้องได้ รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล 

                                                   
๑๓๖

 ข้อ ๒๒๗/๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. 

(แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
๑๓๗

 ข้อ ๒๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. (แก้ไข

เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
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ข้อ ๒๒๙๑๓๘ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ งำน
รำชกำรทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล งำนเลขำนุกำรของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล งำนกิจกำรสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล กำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง งำนสวัสดิกำร
สังคม งำนสังคมสงเครำะห์ งำนพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส งำนกิจกำรขนส่ง งำน
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว งำนส่งเสริมกำรเกษตร งำนกำรพำณิชย์ งำนส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย  งำนเทศกิจ งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย งำนจรำจร งำนวิเทศสัมพันธ์ งำน
ประชำสัมพันธ์ งำนส่งเสริมและพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนนิติกำร งำนคุ้มครอง ดูแลและบ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ งำนสิ่งแวดล้อม และรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรใด
ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นกำรเฉพำะ รวมทั้งก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรใน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล งำนบริกำรข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำร งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมำย 

ข้อ ๒๓๐๑๓๙ กอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนตำมข้อ ๒๒๖ วรรคสอง (๒) 
และ (๓) ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดในประกำศกำรแบ่งส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่ วน
ต ำบล  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล ส ำหรับกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของส่วนรำชกำรระดับส ำนักต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล 

ข้อ ๒๓๑๑๔๐ กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กอง ส ำนัก 
หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนตำมข้อ ๒๒๖ ให้ก ำหนดเป็นประกำศกำรแบ่งส่วนรำชกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลหรือคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน
ส่วนต ำบล แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรภำยในไว้ในประกำศกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย 

กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรที่จัดแบ่งภำยในตำมวรรคหนึ่งต้องเป็น
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่อยู่ภำยในขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรนั้น 

ข้อ ๒๓๒๑๔๑ กำรจัดตั้ง กำรปรับปรุง กำรรวม หรือกำรยุบเลิกกำรจัดแบ่งส่วนรำชกำร ตำม     
ข้อ ๒๒๖ ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำเสนอภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ลักษณะงำน 
คุณภำพของงำน ปริมำณงำน เหตุผลควำมจ ำเป็น โครงสร้ำงส่วนรำชกำร กรอบอัตรำก ำลัง และกำรจัดสรร
งบประมำณ ให้สอดคล้องกัน เสนอต่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

ในกำรพิจำรณำขอจัดตั้ง ปรับปรุง กำรรวม หรือกำรยุบเลิกกำรแบ่งส่วนรำชกำร  ตำม
วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลพิจำรณำด้วยควำมรอบคอบ โดยค ำนึงถึงภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมที่กฎหมำยก ำหนด ลักษณะงำน คุณภำพของงำน ปริมำณงำน 
                                                   
๑๓๘

 ข้อ ๒๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. (แก้ไข

เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
๑๓๙

 ข้อ ๒๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. (แก้ไข

เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
๑๔๐

 ข้อ ๒๓๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. (แก้ไข

เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
๑๔๑

 ข้อ ๒๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. (แก้ไข

เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
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ควำมยุ่งยำกซับซ้อน ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสม ตลอดทั้งกรอบอัตรำก ำลังของพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงของส่วนรำชกำรนั้น และงบประมำณค่ำใช้จ่ำยด้ำนต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบด้วย 

 กำรจัดตั้ง กำรปรับปรุง กำรรวม หรือกำรยุบเลิกกำรจัดแบ่งส่วนรำชกำรตำมวรรค
หนึ่ง เป็นโครงสร้ำงส่วนรำชกำรระดับส ำนัก ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วน
ต ำบล 

ข้อ ๒๓๓๑๔๒ ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประกำศก ำหนดกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำร          
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ซึ่งถือเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมจ ำเป็นในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ดังนี้ 

(๑) ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
(๒) ส ำนัก/กองคลัง 
(๓) ส ำนัก/กองช่ำง 
(๔) ส ำนัก/กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๕) ส ำนัก/กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ 
(๖) ส ำนัก/กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
(๗) ส ำนัก/กองกำรเจ้ำหน้ำที่  
(๘) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
ข้อ ๒๓๔ ๑๔๓กำรประกำศก ำหนดกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ตำมข้อ 

๒๓๓ ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำเป็นประกำศกำรแบ่งส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
โดยให้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนภำยใน
กรอบที่ก ำหนด ดังนี้ 

 (๑) ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ งำนรำชกำร
ทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล งำนเลขำนุกำรของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล งำนกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำร
บริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง งำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงเครำะห์ 
งำนพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส งำนกิจกำรขนส่ง งำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร งำนกำรพำณิชย์ งำนส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
งำนเทศกิจ  งำนรักษำควำมสงบเรียบร้อย งำนจรำจร งำนวิเทศสัมพันธ์ งำนประชำสัมพันธ์ งำนส่งเสริม
และพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนนิติกำร งำนคุ้มครอง ดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ งำน
สิ่งแวดล้อม และรำชกำรที่มิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรใดในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเป็นกำรเฉพำะ รวมทั้งก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล งำนบริกำร
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำร งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

 (๒) ส ำนักคลัง หรือกองคลัง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ งำนกำรจ่ำยเงิน กำรรับ
เงิน กำรจัดเก็บภำษี ค่ำธรรมเนียม และกำรพัฒนำรำยได้ งำนสรุปผล สถิติกำรจัดเก็บภำษี ค่ำธรรมเนียม งำน

                                                   
๑๔๒

 ข้อ ๒๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. (แก้ไข

เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
๑๔๓

 ข้อ ๒๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. (แก้ไข

เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
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น ำส่งเงิน กำรเก็บรักษำเงินและเอกสำรทำงกำรเงิน งำนกำรตรวจสอบใบส ำคัญ ฎีกำทุกประเภท งำนกำร
จัดท ำบัญชี  งำนตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งำนเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน เงินบ ำเหน็จ 
บ ำนำญ และเงินอ่ืน ๆ งำนจัดท ำหรือช่วยจัดท ำงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ งำนเกี่ยวกับสถำนะ
กำรเงินกำรคลัง งำนกำรจัดสรรเงินต่ำง ๆ งำนทะเบียนคุมเงินรำยได้และรำยจ่ำยต่ำง ๆ งำนควบคุมกำรเบิก
จ่ำยเงิน งำนท ำงบทดลองประจ ำเดือนและประจ ำปี งำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง จัดหำ งำนทะเบียนคุม 
งำนกำรจ ำหน่ำย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่ำง ๆ งำนเกี่ยวกับเงินประกันสัญญำทุกประเภท งำนบริกำร
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ    ให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง กำรบัญชี กำรพัสดุและทรัพย์สิน 
งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

 (๓) ส ำนักช่ำง หรือกองช่ำง มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ งำนส ำรวจ           
งำนออกแบบและเขียนแบบ งำนประมำณรำคำ งำนจัดท ำรำคำกลำง งำนจัดท ำข้อมูลทำงด้ำนวิศวกรรม
ต่ำง ๆ งำนจัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ งำนจัดท ำทะเบียนประวัติโครงสร้ำงพ้ืนฐำน อำคำร สะพำน คลอง 
แหล่งน้ ำ งำนติดตั้งซ่อมบ ำรุงระบบไฟส่องสว่ำงและไฟสัญญำณจรำจร งำนปรับปรุงภูมิทัศน์ งำนผังเมือง               
ตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง งำนกำรควบคุมอำคำรตำมระเบียบกฎหมำย งำนตรวจสอบกำรก่อสร้ำง      
งำนจัดท ำแผนปฏิบัติงำนกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุงประจ ำปี งำนควบคุมกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง งำนจัดท ำ
ประวัติ ติดตำม ควบคุมกำรปฏิบัติงำนเครื่องจักรกล งำนจัดท ำทะเบียนประวัติกำรใช้เครื่องจักรกลและ
ยำนพำหนะ งำนแผนกำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและยำนพำหนะ งำนเกี่ยวกับกำรประปำ งำนเกี่ยวกับ
กำรช่ำงสุขำภิบำล งำนช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งำนช่วยเหลือสนับสนุนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย งำนช่วยเหลือสนับสนุนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม งำนจัดท ำทะเบียนควบคุมกำรจัดซื้อ 
เก็บรักษำ กำรเบิกจ่ำยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ำมันเชื้อเพลิง งำนบริกำรข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำ
ทำงวิชำกำรด้ำนวิศวกรรมต่ำง ๆ งำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมำย 

 (๔) ส ำนักสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม       
มีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ งำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย วิเครำะห์และจัดท ำแผนงำนด้ำนสำธำรณสุข 
งำนส่งเสริมสุขภำพ งำนป้องกันเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งำนสุขำภิบำลในสถำน
ประกอบกำร งำนสุขำภิบำลชุมชน งำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม งำนคุ้มครองผู้บริโภค งำนให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
งำนเภสัชกรรม งำนพยำธิวิทยำ งำนรังสีวิทยำ งำนวิชำกำรทำงกำรแพทย์ งำนวิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์ 
งำนกำรแพทย์ งำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน งำนรักษำพยำบำล งำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข งำนโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล งำนบริหำรสำธำรณสุข งำนส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งำนเวชปฏิบัติครอบครัว      
งำนหลักประกันสุขภำพ งำนมำตรฐำนและคุณภำพหน่วยบริกำร งำนยุทธศำสตร์สำธำรณสุข งำนกฎหมำย
สำธำรณสุข งำนแพทย์แผนไทย งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรแพทย์แผนไทย งำนกำยภำพและอำชีวบ ำบัด งำน
ฟ้ืนฟูสมรรถภำพและจิตใจผู้ป่วย งำนทันตสำธำรณสุข งำนบริกำรรักษำควำมสะอำด งำนบริกำรและพัฒนำ
ระบบจัดกำรมูลฝอย งำนบริหำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส  งำนอำสำสมัครสำธำรณสุข งำนป้องกันและบ ำบัดกำรติดสำรเสพติด 
งำนสัตวแพทย์ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย วิเครำะห์ ก ำหนดมำตรกำรและแผนด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม งำนส่งเสริม
สนับสนุนด้ำนสิ่งแวดล้อม งำนจัดท ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม งำนรณรงค์และ
กำรฝึกอบรมสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนสิ่งแวดล้อม งำนวำงแผนและจัดท ำแผนด ำเนินงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ควบคุม
มลพิษทำงน้ ำ อำกำศ และเสียง งำนเฝ้ำระวัง บ ำบัด ตรวจสอบคุณภำพน้ ำ อำกำศ ของเสียและสำร
อันตรำยต่ำง ๆ งำนบริกำรข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำร งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและ      
ที่ได้รับมอบหมำย 
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 (๕) ส ำนักยุทธศำสตร์และงบประมำณ หรือกองยุทธศำสตร์และงบประมำณ       
มีหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน งำนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
งำนจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล งำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น งำนประสำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด งำนคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล                 
งำนคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล งำนงบประมำณ งำนเสนอแนะขอรับกำร
จัดสรรเงินอุดหนุนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล งำนจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและ
ฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) งำนตรวจติดตำมและประเมินผลแผนงำนและโครงกำร งำนจัดท ำและพัฒนำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล งำนบริกำรข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำร 
งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

 (๖) ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม หรือกองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ งำนบริหำรกำรศึกษำ งำนพัฒนำกำรศึกษำ ทั้งกำรศึกษำใน
ระบบกำรศึกษำ กำรศึกษำนอกระบบกำรศึกษำ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เช่น กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
อนุบำลศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และอำชีวศึกษำ งำนบริหำรวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำ งำนโรงเรียน 
งำนกิจกำรนักเรียน งำนกำรศึกษำปฐมวัย งำนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ งำนฝึกและส่งเสริมอำชีพ งำน
ห้องสมุด งำนพิพิธภัณฑ์ งำนเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ งำนศึกษำนิเทศก์ งำนส่งเสริมคุณภำพและมำตรฐำน
หลักสูตร งำนพัฒนำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ งำนกำรศำสนำ งำนบ ำรุงศิลปะ จำรีต
ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งำนกำรกีฬำและนันทนำกำร งำนกิจกรรมเด็ก
เยำวชน และกำรศึกษำนอกโรงเรียน งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก งำนส่งเสริมสวัสดิกำรสวัสดิภำพและกองทุนเพ่ือ
กำรศึกษำ งำนบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง สังกัด
สถำนศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนบริกำรข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
ค ำแนะน ำทำงวิชำกำร งำนอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

 (๗) ส ำนักกำรเจ้ำหน้ำที่ หรือกองกำรเจ้ำหน้ำที่ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
กำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนส่วนต ำบล ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล งำนวิเครำะห์กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง งำนจัดตั้งส่วนรำชกำรและ
กำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำร งำนกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง งำนกำรสรร
หำเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก กำรคัดเลือก กำรย้ำย กำรโอน กำรรับโอน กำรคัดเลือกเพ่ือรับ
โอน  งำนบรรจุและแต่งตั้ง งำนจัดท ำควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งำนระบบ
สำรสนเทศข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ งำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร งำนเกี่ยวกับเงินเดือน 
ค่ำจ้ำง และค่ำตอบแทน งำนกำรคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น งำนกำรประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู งำนกำรลำทุกประเภท งำนสิทธิสวัสดิกำรทุก
ประเภท  งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรเพ่ิมสมรรถภำพในกำรปฏิบัติงำน งำนแผนพัฒนำบุคลำกร งำนฝึกอบรม งำน
กำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ งำนสนับสนุนเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยำบรรณ งำนกำรให้ พ้นจำกรำชกำร งำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรหรือ
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับ กำรบริหำรงำนบุคคล งำนบริกำรข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำร 
งำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมำย 

 (๘) หน่วยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ งำนจัดท ำแผน      
กำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี งำนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสำรกำรเงิน กำรบัญชี 
เอกสำรกำรรับกำรจ่ำยเงินทุกประเภท ตรวจสอบกำรเก็บรักษำหลักฐำนกำรเงิน กำรบัญชี งำนตรวจสอบ
กำรสรรหำพัสดุและทรัพย์สิน กำรเก็บรักษำพัสดุและทรัพย์สิน งำนตรวจสอบกำรท ำประโยชน์จำก
ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล งำนตรวจสอบติดตำมและกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
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แผนงำน โครงกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลและประหยัด งำนวิเครำะห์และประเมินควำมมีประสิทธิภำพ ประหยัด คุ้มค่ำในกำรใช้
ทรัพยำกรของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ   งำนประเมินกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจ งำนรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน งำนบริกำรข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำแนวทำงแก้ไข ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนแก่
หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งำนอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมำย 

ข้อ ๒๓๔/๑ ๑๔๔กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล กอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดตั้งขึ้น ให้
ก ำหนดให้ครอบคลุมภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดหรือภำรกิจหน้ำที่ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องปฏิบัติ และกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบดังกล่ำว   ต้องมีควำมชัดเจนและไม่ซ้ ำซ้อนกันระหว่ำงกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ
อย่ำงอ่ืนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น 

ข้อ ๒๓๔/๒ ๑๔๕กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กอง 
ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำเป็นประกำศองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเพ่ือแบ่งส่วนรำชกำรภำยในได้ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นของแต่ละองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ดังนี้ 

 (๑) กำรจัดแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ให้พิจำรณำจัดแบ่งตำมภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ คุณภำพงำน ปริมำณงำน ควำมเหมำะสม และควำมจ ำเป็นของส่วนรำชกำรนั้น โดยจัดแบ่งเป็น
ฝ่ำย หรือชื่องำนอ่ืนใด เป็นจ ำนวนเท่ำใดตำมท่ีเห็นสมควรและเป็นที่เข้ำใจได้ถึงภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบ ของฝ่ำย หรือชื่องำนอ่ืนใดนั้น 

 (๒) กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรภำยในที่ได้จัดแบ่ง
นั้น จะต้องก ำหนดให้มีควำมชัดเจน ไม่ซ้ ำซ้อนกับส่วนรำชกำรอ่ืนและต้องอยู่ภำยในกรอบอ ำนำจหน้ำที่         
ควำมรับผิดชอบของกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนนั้น  

ข้อ ๒๓๔/๓ ๑๔๖กำรประกำศก ำหนดส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ก ำหนด
อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำร และกำรจัดแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ตำมข้อ ๒๓๓ ข้อ ๒๓๔ ข้อ 
๒๓๔/๑ และข้อ ๒๓๔/๒ ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำเป็นร่ำงประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแล้ว
เสนอต่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล หรือคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล แล้วแต่กรณี เพ่ือ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล หรือคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล 
แล้วแต่กรณี พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแล้วให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงนำมในประกำศใช้บังคับ
ต่อไป 

 

                                                   
๑๔๔

 ข้อ ๒๓๔/๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. 

(แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
๑๔๕

 ข้อ ๒๓๔/๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. 

(แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
๑๔๖

 ข้อ ๒๓๔/๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. 

(แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
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ข้อ ๒๓๔/๔ ๑๔๗กำรจัดตั้งกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน ตำมข้อ ๒๒๗/
๑ ของประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดนครศรีธรรมรำช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2563 โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ เพ่ือรองรับภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หรือกำรปรับปรุงกำรก ำหนดส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งมีกำรจัดตั้งกอง ส ำนัก หรือส่วน
รำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนขึ้นใหม่ ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสนอเหตุผลควำมจ ำเป็นและร่ำงประกำศ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ที่ก ำหนดกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนนั้นต่อคณะกรรมกำร
พนักงำนส่วนต ำบล หรือคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ โดยมีรำยกำร ดังนี้ 

(๑) เหตุผล ควำมจ ำเป็นที่ต้องกำรจัดตั้งกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนขึ้น
ใหม ่

(๒) ชื่อกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน 
(๓) อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน 
(๔) ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ (๓) คุณภำพของงำนและปริมำณงำนถึงขนำดต้อง

จัดตั้งเป็นส่วนรำชกำรระดับกอง หรือส ำนัก 
(๕) กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง ในส่วนรำชกำร

นั้น และตำรำงวิเครำะห์ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลก่อนและหลังกำรจัดตั้งกอง ส ำนัก หรือ
ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนขึ้นใหม่ 

(๖) ร่ำงประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรก ำหนดกอง ส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่
เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนขึ้นใหม่ หรือกำรปรับปรุงกำรก ำหนดส่วนรำชกำร โดยให้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของกอง ส ำนักหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน กำรจัดแบ่งส่วนรำชกำรภำยในตำมข้อ ๒๓๔/๓ 

กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล หรือคณะกรรมกำรกลำงพนักงำน
ส่วนต ำบล แล้วแต่กรณี ให้พิจำรณำด้วยควำมรอบคอบ โดยค ำนึงถึงภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมที่กฎหมำยก ำหนด ลักษณะงำน คุณภำพของงำน ปริมำณงำน ควำม
ยุ่งยำกซับซ้อน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม ตลอดทั้งกรอบอัตรำก ำลังของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง 
และพนักงำนจ้ำงของส่วนรำชกำรนั้น และงบประมำณค่ำใช้จ่ำยด้ำนต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบด้วย เมื่อมีมติประกำรใด     
ถือเป็นสิ้นสุด 

ข้อ ๒๓๔/๕ ๑๔๘เมื่อคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำร
จัดตั้งกองหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนขึ้นใหม่ หรือกำรปรับปรุงกำรก ำหนดส่วนรำชกำร ตำม       
ข้อ ๒๓๔/๔ แล้ว  ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประกำศก ำหนดกอง หรือส่วนรำชกำรที่จัดตั้งขึ้นใหม่       
หรือกำรปรับปรุงกำรก ำหนดส่วนรำชกำรพร้อมอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ประเภทต ำแหน่ง สำยงำน          
กรอบอัตรำก ำลังของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงของส่วนรำชกำรนั้นในครำวเดียวกัน 

 ส ำหรับกำรก ำหนดส่วนรำชกำรระดับส ำนัก หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนนอกจำกที่
ก ำหนดไว้ในประกำศนี้ ให้คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลพิจำรณำแล้วเสนอเรื่องกำรก ำหนดประเภท

                                                   
๑๔๗

 ข้อ ๒๓๔/๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. 

(แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔  
๑๔๘

 ข้อ ๒๓๔/๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล อบต. 

(แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
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ต ำแหน่ง สำยงำน และกรอบอัตรำก ำลังต่อคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลเพ่ือพิจำรณำ             
ให้ควำมเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลให้ควำมเห็นชอบแล้ว ให้องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลประกำศก ำหนดส่วนรำชกำรระดับส ำนัก พร้อมอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ประเภทต ำแหน่ง สำย
งำน และกรอบอัตรำก ำลังของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงของส่วนรำชกำรนั้นในครำว
เดียวกัน 

ข้อ ๒๓๕ อ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการ
ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๒๓๖ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าในองค์การบริหารส่วนต าบล        
ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล และล าดับความส าคัญของ   
แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบายของ
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  

ในการปฏิบัติราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จะให้มีรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย 

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

ข้อ ๒๓๘ ในกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน มีผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของกองหรือส่วนราชการนั้น 

ข้อ ๒๓๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล    
การก าหนดให้ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งใดที่มิได้ก าหนดไว้ตามประกาศนี้  บังคับบัญชาพนักงาน
ส่วนต าบลในส่วนราชการใด ฐานะใด  ให้เป็นไปตามท่ีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายโดยท าเป็นหนังสือ    

ข้อ ๒๔๐ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจในการสั่ง
การอนุญาต   การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติกิจการที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจะ  
พึงปฏิบัติ  หรือด าเนินการตามกฎหมายใด ให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน
ก็ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  อ านาจในการสั่ง  
การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการด าเนินการอ่ืนที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ  หรือ
ด าเนินการ  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถ้ากฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้
เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน
ปฏิบัติราชการแทนได้   ดังนี้ 

(๑) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบให้กรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ผู้อ านวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

(๓) ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน อาจมอบให้พนักงาน
ส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้น  

การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองให้ท าเป็นหนังสือ 

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

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

เมื่อได้รับมอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับมอบอ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 

ข้อ ๒๔๓ การรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  

ข้อ ๒๔๔ ๑๔๙ ภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล           
ในกรณีที่ไม่มีปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้รองปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลำยคน ให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้งรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มี   
ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำ
ผู้อ ำนวยกำรกองหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 ในกรณีที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน หรือ
กรณีท่ีไม่มีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและไม่มีกำรแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน ตำมวรรคหนึ่ง ให้        
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีอำวุโสตำมแบบแผนของทำงรำชกำรเป็น
ผู้รักษำรำชกำรแทน 
                                                   
๑๔๙

 ข้อ ๒๔๔ แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครสรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.  

(แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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ข้อ ๒๔๕ ๑๕๐ ภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
ในกรณีท่ีไม่มี ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน หรือมีแต่ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรได้ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลในกองหรือส่วนรำชกำรนั้น     
คนใดคนหนึ่งทีเ่ห็นสมควรให้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนได้ แต่ถ้ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเห็นสมควร  
เพ่ือควำมเหมำะสมแก่กำรรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรในกองหรือส่วนรำชกำรนั้น นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลอำจแต่งตั้งพนักงำนคนใดคนหนึ่งซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรกองหรือหัวหน้ำส่วน
รำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนเป็นผู้รักษำรำชกำรแทนก็ได้ 

ข้อ ๒๔๖ ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือ

มอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน   ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ 
ผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ 

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

ข้อ ๒๔๗ การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามที่ก าหนดในประกาศนี้  ไม่กระทบกระเทือน
อ านาจประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งพนักงานส่วน
ต าบลอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทนตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วย
พ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๒๔๘ ในกรณีที่ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งอ่ืนว่างลงหรือผู้ด ารงต าแหน่ง   
ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีท่ีมิได้มีการก าหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการ
รักษาราชการแทน ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจสั่งให้พนักงานส่วนต าบล
ที่เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ   ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
สูงสุดให้รักษาการในต าแหน่งนั้นได้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
๑๕๐

 ข้อ ๒๔๕ แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครสรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.  

(แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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หมวด  ๑๒ 
การบริหารงานบุคคล 

ส่วนที่ ๑ 
การสั่งพนักงานส่วนต าบลประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๒๔๙ ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  มีอ านาจสั่งพนักงานส่วนต าบลให้ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราว  โดยให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่เดิมได้  ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อพนักงานส่วนต าบลมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา   เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือกรณีท่ีถูกฟ้องนั้น  พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ และถ้า
ให้ผู้นั้นคงอยู่ในต าแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวนหรืออาจเกิดการเสียหายแก่
ราชการ 

(๒) เมื่อพนักงานส่วนต าบลกระท าหรือละเว้นกระท าการใดจนต้องค าพิพากษา 
ถึงท่ีสุดว่าเป็นผู้กระท าความผิดอาญา  และผู้มีอ านาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค า
พิพากษาถึงท่ีสุดนั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระท าหรือละเว้นกระท าการนั้นเป็นความผิดวินัย
ร้ายแรง 

(๓) เมื่อพนักงานส่วนต าบลละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาได้
ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้นเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

(๔) เมื่อพนักงานส่วนต าบลกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือ
ต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับวินัย  การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยและได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็น
หนังสือ 

(๕) เมื่อพนักงานส่วนต าบลมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน 
ในกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ามส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล 

(๖) เมื่อพนักงานส่วนต าบลมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน  หรือ    
มีการใช้ส านวนการสอบสวนพิจารณาด าเนินการในกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน  ไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือมีกรณีท่ีปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย  และการ
ด าเนินการทางวินัย 

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

(๘) เมื่อพนักงานส่วนต าบลได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(๙) เมื่อพนักงานส่วนต าบลได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
(๑๐) เมื่อพนักงานส่วนต าบลได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศ หรือต่างประเทศ 
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(๑๑) กรณีอ่ืนที่มีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

ข้อ ๒๕๐ ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งพนักงานส่วนต าบลให้ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราว  
ให้แสดงรายละเอียดในค าเสนอขอ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค าชี้แจง เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์แก่ราชการ และระยะเวลาที่จะสั่ง
พนักงานส่วนต าบลให้ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกเดือน เว้นแต่การสั่งประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ  ๒๔๙ (๘) (๙) และ(๑๐) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา 

(๒) หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผู้ถูกสั่ง 
ให้ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  ยกเว้นกรณีตามข้อ  ๒๔๙ (๘) (๙) และ (๑๐) 

ข้อ ๒๕๑ การสั่งพนักงานส่วนต าบลให้ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการ
ชั่วคราว  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งได้ตามมติของ คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ถูกสั่งให้ประจ า  เว้นแต่กรณีสั่งประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ ๒๔๙ (๘) (๙) และ (๑๐)  ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา 

เมื่อมีการสั่งพนักงานส่วนต าบลผู้ใดให้ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว  และถ้า
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เห็นว่ายังมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษที่จะต้องสั่งให้ 
ผู้นั้นประจ าต่อไปอีกเกินก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี  ทั้งนี้ ให้ขอขยายเวลาก่อนวันครบก าหนด 
เวลาเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลา
ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก่อนวันครบก าหนดเวลาเดิมน้อยกว่าสามสิบวันได้ 

การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้น าความตามข้อ ๒๕๒ (๑) และ (๒)  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๕๒ ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการสั่งพนักงานส่วนต าบลให้ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราวตามข้อ 
๒๔๙ (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)  หากองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่า เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนในต าแหน่งผู้ที่ถูกสั่งให้ประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามข้อ ๒๕๐ (๑) และ (๒)  และให้เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมใหม่  เพ่ือรองรับพนักงานส่วนต าบล ผู้ถูกสั่งให้ประจ า
ดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัว โดยให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขว่า หากต าแหน่งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลว่างลง
ให้ยุบเลิกต าแหน่งได้    

เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น 
ให้ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 
และให้น าความที่ก าหนดในข้อ ๒๕๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๕๓ เมือ่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งผู้ใดให้ประจ า 
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในกรณีใดแล้ว    เมื่อหมดความจ าเป็นหรือครบ
ก าหนดเวลาตามข้อ ๒๕๑  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) สั่งให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งเดิม หรือแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกับท่ีผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
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ข้อ ๒๕๔ การให้พ้นจากต าแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือนการด าเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของพนักงานส่วนต าบลที่ถูกสั่งให้ประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราวให้ถือเสมือนว่าผู้ถูกสั่งนั้นด ารงต าแหน่งเดิม 

ส่วนที่ ๒ 
การสั่งพนักงานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๒๕๕ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจสั่งให้พนักงานส่วน
ต าบลในส่วนราชการหนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหนึ่งในองค์การบริหารส่วนต าบลเดียวกัน
เป็นการชั่วคราวได้ โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในต าแหน่งเดิม 

การสั่งให้พนักงานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง   ให้ค านึงถึงภารกิจ 
หน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นด้วย 

ข้อ ๒๕๖ ห้ามสั่งให้พนักงานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน  
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน   เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยรวม   ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
อาจสั่งให้พนักงานส่วนต าบลไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน  ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้  โดยใหพิ้จารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหาย
กับองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดเป็นหลัก และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานที่จะขอยืมตัวพนักงานส่วนต าบล 
ได้ท าความตกลงกันโดยท าเป็นหนังสือ 

(๒) พนักงานส่วนต าบลผู้ที่จะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้องสมัครใจที่จะ 
ไปช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอ่ืนนั้น โดยมีหนังสือยินยอม 

(๓) พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานตามภารกิจ 
ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการนั้น  และตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นด้วย 

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

ข้อ ๒๕๗ ๑๕๑เพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบลอาจขอให้ข้าราชการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไปด ารงต าแหน่งหรือมาช่วย
ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นได้เป็นการชั่วคราว โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดย             
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น แต่กรณีที่เป็นข้าราชการอ่ืนซึ่งไม่อยู่ในอ านาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งของผู้นั้นเสียก่อน 

กรณีการขอยืมตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนมาช่วยปฏิบัติราชการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการชั่วคราว อาจกระท าได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดมี
ค าสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้น มาช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลตามเวลา

                                                   
๑๕๑

  ข้อ ๒๕๗ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘(ฉบับที๑่๗) 
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ที่ก าหนดครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลกับต้นสังกัดเดิมจะต้องตกลงกันโดยท าเป็น
หนังสือและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น 

ทั้งนี้ จะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า ๑๕ วันต่อเดือน จึงจะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนการมาช่วยราชการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด“ 

ส่วนที่ ๓ 
การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ข้อ ๒๕๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ  
เป็นพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและ
วิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี  

ข้อ ๒๕๙ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ตามข้อ ๒๕๘  ต้องด าเนินการพัฒนา  
ให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก าหนด เช่นการพัฒนา 
ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  หรือ
การพัฒนาตนเองก็ได้ 

หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ก าหนดเป็น
หลักสูตรหลัก  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า 
มีความเหมาะสมต่อไป 

ข้อ ๒๖๐ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ  ได้  เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการ 
ฝึกภาคสนาม 

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

ข้อ ๒๖๒ การด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่นี้ 
ให้กระท าภายในระยะเวลาที่พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ข้อ ๒๖๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  ให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศ ให้กระท าในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล      

( ก.อบต.จังหวัด ) ก าหนด  ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลบรรจุใหม่  และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล 

(๓) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือ
หลายวิธีการควบคู่กันไป  แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การงบประมาณ  
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สื่อการฝึกอบรม  วิทยากร  ระยะเวลา  ก าลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม  และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับ
การอบรม 

(๔) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ประเมินผลและติดตาม
ผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา  
และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๖๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ  
ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

ข้อ ๒๖๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม  ดูแล   และการ
พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือ
โอนมาด ารงต าแหน่ง  ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

ข้อ ๒๖๖ การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้น  ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือ
มอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ  โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม   ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ  โดยพิจารณาด าเนินการหา
ความจ าเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือ
ข้อเสนอของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเอง 

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

โดยทั่วไป  เช่น  ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ 
เป็นต้น 

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

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

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

(๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน  เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ข้อ ๒๖๘ ขัน้ตอนการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  แบ่งได้ดังนี้ 
(๑) การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระท าดังนี้ 

(ก)   การหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  หมายถึง
การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

(ข)  ประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(๒) การด าเนินการพัฒนา  ให้กระท าดังนี้ 
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(ก)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  
ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็น
ที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  
การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการสัมมนา  เป็นต้น 

(ข) วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือ เข้าร่วม
สมทบกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

(๓) การติดตามและประเมินผล  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด  
และให้มีการประเมินผลการพัฒนา  เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

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

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

ข้อ ๒๗๐ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วย 

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

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

ข้อ ๒๗๒ หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนการพัฒนา เป็นการหาความจ าเป็น 
ในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล   การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนต าบล
ต าแหน่งต่างๆ   ทั้งในฐานะตัวบุคคล  และฐานะต าแหน่งตามท่ีก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  
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ข้อ ๒๗๓ เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ต้องก าหนดให้มีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานส่วนต าบลทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุก
ต าแหน่ง   โดยก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา ๓ ปี
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

ข้อ ๒๗๔ หลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานส่วนต าบลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

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

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

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

ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่ม 
เป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

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

ข้อ ๒๗๗ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา   องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ
ของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา  

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

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามวรรคหนึ่ง  
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย   
ที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดสรรส าหรับการพัฒนา  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 
พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลต่อไป 

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

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง 
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  และองค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. )   

ข้อ ๒๘๐ ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) ตรวจสอบและก ากับ
ดูแลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลที่ได้ประกาศใช้บังคับ  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ ๒๘๑ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ หมายถึง 
การเพ่ิมพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใช้เวลาใน
การปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ข้อ ๒๘๒ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุมัติให้พนักงานส่วนต าบลไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ในประเทศให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 

การให้พนักงานส่วนต าบลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาถึงอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลที่มีอยู่  โดยให้มี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ใหเ้สียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพิ่ม 

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

ต้องมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี ผู้ไปศึกษาข้ันที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน๔๕ ปีนับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาค
การศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย 

(๓) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่า 
เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(๔) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา    
เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามประกาศก าหนดการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

(๕) ส าหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแล้ว 
จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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ข้อ ๒๘๔ การให้พนักงานส่วนต าบลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ให้พิจารณาตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขาวิชาและระดับการศึกษา   โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ด ารงอยู่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) ก าหนด    
เว้นแต่พนักงานส่วนต าบลต้องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง  และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเห็นชอบด้วย 

(๒) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ
ให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว 

ข้อ ๒๘๕ พนักงานส่วนต าบลที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ จะต้องยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาด้วย  

(๑) บันทึกแสดงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
(๒) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือ

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

ข้อ ๒๘๖ พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจะต้องศึกษาให้
ส าเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 

หากศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะกรณีครั้งละ  
๑ ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน ๒ ครั้งหรือไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา และเมื่อครบก าหนดเวลาที่ขยาย
ดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความจ าเป็น อาจขยายเวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) 

ข้อ ๒๘๗ พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจะต้องรายงาน
ผลการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา   หาก
พนักงานส่วนต าบลไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร   ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา   หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีก็ได้ 

ข้อ ๒๘๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ท าสัญญาให้พนักงานส่วนต าบลที่ไปศึกษาเพ่ิมเติม
ในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที่
ได้รับระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ  กับให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่งเท่ากับจ านวนเงินเดือน 
ทุน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 

ในกรณีที่ผู้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญา    
ก็ให้ลดจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 

การท าสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  ตามระเบียบ        
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๘๙ พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ เมื่อครบ
ก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว  จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว
ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน ๗ วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส าเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ 
แล้วแต่กรณี 
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ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือ
ผลงานวิจัยให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดด้วย 

ข้อ ๒๙๐ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดมีความจ าเป็นที่จะต้องให้พนักงานส่วน
ต าบลที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่าในกรณี
ใด ๆ ให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามค าสั่งทันที 

ข้อ ๒๙๑ การรับเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๙๒ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศก่อนวันใช้
บังคับตามประกาศนี้   ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม
ตามประกาศนี้ 

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

ข้อ ๒๙๔ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจการอนุมัติให้พนักงานส่วนต าบล  ไปศึกษา ฝึกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอ านาจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 

ข้อ ๒๙๕ การอนุมัติให้พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานใน
ต่างประเทศก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับ หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  
ก็ให้เป็นอันใช้ได้ และให้ด าเนินการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นตาม
ระเบียบวิธีการนั้นต่อไป แต่ทั้งนี้ ส าหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจ านวนอัตราร้อยละตามที่
ก าหนดในระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด  

ส่วนที่ ๔ 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 
ข้อ ๒๙๖ ๑๕๒ในประกำศนี้ 
 “ระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management)” หมำยควำมว่ำ 

กระบวนกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรบรรลุเป้ำหมำย 
โดยกำรเชื่อมโยง เป้ำหมำยผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับองค์กร หน่วยงำน และระดับบุคคลเข้ำด้วยกัน  

ข้อ ๒๙๗๑๕๓ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้ประเมินตำมข้อ ๓๐๒ มีหน้ำที่
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำหรือผู้รับกำรประเมิน เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำในเรื่อง
กำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินรำงวัลประจ ำปี กำรเลื่อน
                                                   
๑๕๒

 ข้อ ๒๙๖ แก้ไขโดยประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน

ต าบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๑๕๓

 ข้อ ๒๙๗ แก้ไขโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) วนัท่ี ๔ มิถนุายน ๒๕๖๓ 



 91 

และหรือแต่งตั้ง  กำรย้ำย กำรโอนและรับโอน กำรให้ออกจำกรำชกำร กำรจูงใจให้รำงวัล และกำร
บริหำรงำนบุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนส่วนต ำบลปฏิบัติรำชกำรให้มี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้มุ่งเน้นระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลกำรปฏิบัติงำนจำกระดับองค์กร ระดับหน่วยงำน ไปสู่ระดับรำยบุคคล เพ่ือให้ผล
กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยขององค์กรหรือหน่วยงำน และสำมำรถวัดและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

ข้อ ๒๙๘๑๕๔ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบลจัดท ำแบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ต้องมีหลักฐำน และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ชัดเจน 

ข้อ ๒๙๙๑๕๕ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงำน ให้มีสัดส่วนน้ ำหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจำกกำร

ปฏิบัติงำนตำมปริมำณผลงำน หรือคุณภำพของงำน หรือควำมรวดเร็ว หรือกำรตรงตำมเวลำที่ก ำหนด หรือ
กำรประหยัด หรือควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร แล้วแต่กรณี 

ให้ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ของงำนพร้อมกับก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จไม่น้อยกว่ำ 2 
ผลงำนต่อครั้ง 

กรณีพนักงำนส่วนต ำบลได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งหรือระดับสูงขึ้น โดยมีกำร
เสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในกำรพัฒนำงำน ให้น ำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในกำรพัฒนำงำนดังกล่ำว  มำ
ก ำหนดเป็นองค์ประกอบในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนในกำรประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่ำจะ
ได้ผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

(๒) พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ ำหนักร้อยละ 30        
ให้ประเมินจำกสมรรถนะตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 
ได้แก่ 

กรณีต ำแหน่งประเภทบริหำรท้องถิ่น และต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรท้องถิ่น ให้
ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ ำนวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ ำผู้บริหำร 
จ ำนวน 4 สมรรถนะ 

กรณีต ำแหน่งประเภทวิชำกำร และต ำแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จ ำนวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ ำสำยงำน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 
สมรรถนะ 

กรณีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่
ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือมีระยะเวลำทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอยู่ในรอบกำรประเมิน ให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 50 

 

                                                   
๑๕๔

 ข้อ ๒๙๘ แก้ไขโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) วนัท่ี ๔ มิถนุายน ๒๕๖๓ 
๑๕๕

 ข้อ ๒๙๙ แก้ไขโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) วนัท่ี ๔ มิถนุายน ๒๕๖๓ 
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ข้อ ๓๐๐ ๑๕๖ให้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลปีละ ๒ ครั้ง ตำมรอบ
ปีงบประมำณ คือ 

 (1) ครั้งที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ถึง ๓๑ มีนำคม ของปีถัดไป 
 (2) ครั้งที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑ เมษำยน ถึง ๓๐ กันยำยน ของปีเดียวกัน 
ข้อ ๓๐๑ ๑๕๗ในแต่ละรอบกำรประเมิน ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำผลคะแนนกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มำจัดกลุ่มตำมผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น  ดีมำก ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุง 
โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 

 (1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
 (2) ระดับดีมำก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 (3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80  
 (4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 

 (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
ข้อ ๓๐๒๑๕๘ ผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้ 

(1) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำหรับปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(2) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำหรับรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำส ำนักหรือ
กอง  

(3) ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หรือผู้อ ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ
อย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำส ำนักหรือกอง ส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบลที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชำ  

กรณีไม่มีผู้ประเมินตำม (1) ปฏิบัติหน้ำที่ให้ผู้ก ำกับดูแลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดเป็นผู้ประเมิน 

กรณีไม่มีผู้ประเมินตำม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ให้ผู้รักษำ
รำชกำรแทนเป็นผู้ประเมิน 

กรณีพนักงำนส่วนต ำบลได้รับมอบหมำยให้ไปช่วยรำชกำรต่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
หรือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือเทศบำลอ่ืน หรือส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอ่ืน ให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล หรือนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือนำยกเทศมนตรี หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือ
หัวหน้ำหน่วยงำนอ่ืนที่ไปช่วยรำชกำร แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูล และควำมเห็นกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ประเมินต้นสังกัด 

กรณีพนักงำนส่วนต ำบลได้โอนหรือย้ำยหลังวันที่ 1 มีนำคม หรือวันที่ 1 กันยำยน      
ให้ผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนส่วนต ำบลผู้นั้น แล้วจัดส่งผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือ
เทศบำล หรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ืน หรือส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอ่ืน ที่เป็นต้นสังกัดใหม่ เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำตำมข้อ 297 

                                                   
๑๕๖

 ข้อ ๓๐๐ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๑๕๗

 ข้อ ๓๐๑ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๑๕๘

 ข้อ ๓๐๒ แก้ไขโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) วนัท่ี ๔ มิถนุายน ๒๕๖๓ 
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ข้อ ๓๐๓๑๕๙ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล ให้ด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนและวิธีกำร ดังต่อไปนี้ 

(1) ภำยในเดือนกันยำยนของทุกปี ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประกำศหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนส่วนต ำบลในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน 

(2) ในแต่ละรอบกำรประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับกำรประเมิน มีหน้ำที่ ก ำหนด
และจัดท ำข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ของงำน เป้ ำหมำย 
และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ หรือก ำหนดหลักฐำน หรือตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและ
เหมำะสมกับลักษณะงำนต ำแหน่งและระดับ รวมทั้ง ก ำหนดพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ 
สัดส่วนค่ำน้ ำหนัก และระดับท่ีคำดหวัง 

ส ำหรับกำรก ำหนดผลสัมฤทธิ์ของงำน และตัวชี้วัดให้พิจำรณำวิธีกำรถ่ำยทอดจำกบน   
ลงล่ำงเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อำจด ำเนินกำรได้หรือไม่เพียงพอ อำจเลือกวิธีกำรก ำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลำยวิธีที่เหมำะสมแทนหรือเพ่ิมเติม หรืออำจก ำหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนรำชกำร 
และระดับรำยบุคคล 

(3) ในแต่ละรอบกำรประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้ำที่ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้รับกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ประกำศก ำหนด และตำมข้อตกลงในแบบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ได้จัดท ำไว้กับผู้รับกำรประเมิน 

กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำย หรืองำนที่ได้รับมอบหมำย หรือมีกำรย้ำยเปลี่ยน
ต ำแหน่ง หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินร่วมกันพิจำรณำปรับเปลี่ยน
ข้อตกลง  ผลกำรปฏิบัติงำนในระยะกำรประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

(4) ในระหว่ำงรอบกำรประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ หรือ
ชี้แจงให้แก่ผู้รับกำรประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะในกำรปฏิบัติรำชกำร และเมื่อสิ้นรอบกำรประเมินให้ผู้รับกำรประเมินแสดงหลักฐำนควำมส ำเร็จ
ของงำนต่อผู้ประเมิน โดยท ำกำรวิเครำะห์ผลส ำเร็จของงำน และคะแนนที่ได้รับ ส ำหรับกำรประเมิน
พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับกำรประเมินที่
แสดงออกในกำรปฏิบัติงำน 

(5) ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตำมข้อ ๓๐๒ แจ้งผลกำร
ประเมินให้ผู้รับกำรประเมินทรำบเป็นรำยบุคคล โดยให้ผู้รับกำรประเมินลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำร
ประเมิน กรณีท่ีผู้รับกำรประเมินไม่ยินยอมลงลำยมือชื่อรับทรำบผลกำรประเมิน ให้พนักงำนส่วนต ำบลอย่ำง
น้อยหนึ่งคนลงลำยมือชื่อเป็นพยำนว่ำได้มีกำรแจ้งผลกำรประเมินดังกล่ำวแล้วด้วย 

(6) ให้ผู้ประเมินโดยควำมเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ำมี)  
จัดส่ง ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลในหน่วยงำนของตนเสนอต่อคณะกรรมกำร
กลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก่อนน ำเสนอต่อนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลพิจำรณำ 

(7) ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประกำศรำยชื่อพนักงำนส่วนต ำบลผู้มีผลกำร
ปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นกำรยกย่อง ชมเชย และสร้ำงแรงจูงใจให้
พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนในรอบกำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

                                                   
๑๕๙

 ข้อ ๓๐๓ แก้ไขโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) วนัท่ี ๔ มิถนุายน ๒๕๖๓ 
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ข้อ ๓๐๔ ๑๖๐กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครั้งที่ ๑ ตำมข้อ ๓๐๐ ให้องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลจัดล ำดับผลกำรประเมินเรียงล ำดับจำกผู้ที่มีผลกำรประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมำก ระดับดี ระดับ
พอใช้ และระดับต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพ่ือพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้มีผลกำร
ประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมำก ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ 

ข้อ 3๐๕๑๖๑ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรอง            
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล มีหน้ำที ่ พิจำรณำกลั ่นกรองผลคะแนนกำร
ปฏิบัติงำน ตรวจสอบหลักฐำน หรือตัวชี ้ว ัดที ่จัดท ำไว้ประกอบกำรประเมิน และเสนอควำมเห็น
เกี่ยวกับมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลทุก
ประเภทต ำแหน่ง และระดับต ำแหน่ง ประกอบด้วย 

(1) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นประธำนกรรมกำร 
(2) รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หรือผู้อ ำนวยกำรกอง 

หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำส ำนักหรือกอง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสองคน เป็น
กรรมกำร  

(๓) พนักงำนส่วนต ำบลที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวนหนึ่งคน เป็นเลขำนุกำร 
ทั้งนี้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรช่วยพิจำรณำ

กลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมในระดับส ำนักหรือกอง หรือส่วนรำชกำร
ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วยก็ได้ 
 ข้อ ๓๐๖ ๑๖๒ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดให้มีระบบกำรจัดเก็บผลกำรประเมินและ
หลักฐำนแสดงควำมส ำเร็จของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะของผู้รับกำรประเมิน
เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องต่ำงๆ ตำมข้อ ๒๙๗ 

 ส ำหรับแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้ผู้บังคับบัญชำเก็บส ำเนำไว้ที่ส ำนักกองหรือ            
ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำส ำนักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลำอย่ำงน้ อยสองรอบ      
กำรประเมิน และให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดเก็บต้นฉบับ      
ไว้ในแฟ้มประวัติข้ำรำชกำร หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตำมควำมเหมำะสมก็ได้ 

 ข้อ ๓๐๗ ๑๖๓หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนนี้ให้ใช้กับกำรประเมินผล          
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลทุกประเภทต ำแหน่งและระดับต ำแหน่ง 

 ข้อ ๓๐๘ ๑๖๔ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล 
ตำมประกำศนี้ ตั้งแต่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษำยน ถึง 30 กันยำยน 2559 เป็นต้นไป 

                                                   
๑๖๐

 ข้อ ๓๐๔ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๑๖๑

 ข้อ ๓๐๕ แก้ไขโดยประกาศ ก.อบต.จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) วนัท่ี ๔ มิถนุายน ๒๕๖๓ 
๑๖๒

 ข้อ ๓๐๖ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๑๖๓

 ข้อ ๓๐๗ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๑๖๔

 ข้อ ๓๐๘ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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 ข้อ ๓๐๙ ๑๖๕ยกเลิก 
ส่วนที่ ๕ 
การลา 

ข้อ ๓๑๐๑๖๖  ในส่วนนี้ 
      " เข้ารับการตรวจเลือก "   หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็น
ทหารกองประจ าการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
      " เข้ารับการเตรียมพล "   หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล             
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
      " ลาติดตามคู่สมรส "  หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่
เป็นพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการตาม
กฎหมายว่าด้วย  การก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการหรือเต็มเวลาราชการ  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน    
ณ ต่างประเทศ 
  ข้อ ๓๑๑๑๖๗ การลาทุกประเภทตามที่ก าหนดในส่วนนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ   
คณะรัฐมนตรีก าหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย 
  ข้อ ๓๑๒๑๖๘  ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใช้อ านาจพิจารณาหรือ
อนุญาตการลาส าหรับพนักงานส่วนต าบล ให้เป็นไปตามตารางที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

ในกรณีที่ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  
และมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอ านาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอ านาจ
อนุญาต   การลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอ านาจอนุญาตตามประกาศนี้ 
ทราบด้วย 
  ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือ               
ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้ โดยให้ค านึงถึงระดับต าแหน่งและความรับผิดชอบ
ของผู้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ 
  การลาของพนักงานส่วนต าบลในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์หรือ
วันหยุดราชการประจ าปีเพื่อให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจ
พิจารณาตามความเหมาะสมและจ าเป็นที่อนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 
 
 

                                                   
๑๖๕

 ข้อ ๓๐๙ แก้ไขโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล(เพิ่มเติม) วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๑๖๖

 ข้อ ๓๑๐ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขององคก์ารบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วนัที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๖๗

 ข้อ ๓๑๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขององคก์ารบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วนัที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๖๘ ข้อ ๓๑๒ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 96 

  ข้อ ๓๑๓๑๖๙  พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของ
ทางราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ
เข้ารับการเตรียมพล ในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
ที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจ านวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นทราบ อย่างน้อย
ปีละครั้ง 
  การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอ านาจ
พิจารณา หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับการลาประเภทนั้น 
  ข้อ ๓๑๔๑๗๐  การนับวันลาตามประกาศนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
  การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และค านวณวันลา
ให้นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่
การนับเพ่ือประโยชน์ในการค านวณวันลาส าหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์
พนักงานส่วนต าบลผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร 
ลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันท าการ 
  การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจ านวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอ านาจของผู้มีอ านาจอนุญาตระดับใด ให้น า
ใบลาเสนอข้ึนไปตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัว     
ซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๓๒๕ หรือลาพักผ่อนซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบก าหนด ถ้ามี
ราชการความจ าเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างลาก็ได้ 
  การลาของพนักงานส่วนต าบลที่ถูกเรียกเข้ามาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่า
สิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือสิ้นสุดก่อน 
วันเดินทางกลับ 
  การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา นั้น ๆ 
  พนักงานส่วนต าบลซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุด
ราชการให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่า   
การลาเป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 
  ข้อ ๓๑๕ ๑๗๑ เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลในสังกัด โดยมีสาระส าคัญตามตัวอย่างท้ายประกาศ
นี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
  ในกรณีจ าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธี
ควบคุมการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอ่ืนตาม
เห็นสมควรก็ได้   แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย 

                                                   
๑๖๙ ข้อ ๓๑๓ เพิ่มเตมิโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล
ขององค์การบริหารสว่นต าบล (เพิ่มเตมิ) วนัท่ี  ๑๘  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๗๐

 ข้อ ๓๑๔ เพิ่มเตมิโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ขององคก์ารบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วนัที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๗๑ ข้อ ๓๑๕ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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  ข้อ ๓๑๖๑๗๒  การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี้  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือ
รีบด่วนจะใช้ใบลา ที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งใบลา
ตามแบบในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา 
อนุญาตให้ลา และยกเลิกวันลา ส าหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัว ซึ่งมิใช้ลากิจส่วนตัวเพ่ือ
เลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๓๒๕ ก็ได้ ทั้งนี้  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม 
สามารถตรวจสอบตัวบุคคลและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้ 
  ข้อ ๓๑๗๑๗๓   พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตาม
ประกาศนี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน          
ก.อบต.จังหวัด ทราบด้วย 
  ข้อ ๓๑๘๑๗๔  พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อันเนื่องมาจาก
พฤติการณ์พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงานส่วน
ต าบลผู้นั้นและมิได้เกิดจาก ความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเอง โดย
พฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ 
ให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ท่ีเกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ท าให้มาปฏิบัติราชการ
ไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารสว่นต าบลทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการ 
  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าการที่พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นไม่สามารถ
มาปฏิบัติราชการได้ เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งให้การหยุดราชการของพนักงานส่วน
ต าบลผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจ านวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว  
ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่าวันที่พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจ
ส่วนตัว 
  ข้อ ๓๑๙๑๗๕ การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหมวดที่ ๓ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ 

ประเภทการลา 
  ข้อ ๓๒๐๑๗๖ การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท คือ 

(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาคลอดบุตร 

                                                   
๑๗๒ ข้อ ๓๑๖ เพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๗๓ ข้อ ๓๑๗ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๗๔ ข้อ ๓๑๘ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๗๕ ข้อ ๓๑๙ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๗๖ ข้อ ๓๒๐ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) การลากิจส่วนตัว 
(๕) การลาพักผ่อน 
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

    (๑๐) การลาติดตามคู่สมรส 
   (๑๑) การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

การลาป่วย 
  ข้อ ๓๒๑๑๗๗ พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอ
หรือจัดส่งใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้
ผู้อื่นลาแทน ก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
  การลาป่วยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอ านาจ
อนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึ่งผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 

การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันถ้าผู้มีอ านาจ 
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจ
จากแพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

 
การลาคลอดบุตร 

  ข้อ ๓๒๒ ๑๗๘พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ        
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ 
จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  โดยไม่ต้องมีใบรับรอง
แพทย์ 
  การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่ลาคลอดก่อนหรือหลังวันที่ลาคลอดบุตรก็ได้  แต่เมื่อรวมวัน
ลาแล้วต้องไม่เกิน  ๙๐  วัน 
  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้วแต่ไม่ได้
คลอดบุตร ตามก าหนด  หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ยกเลิก
วันลาคลอดบุตรได้  โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด  ซึ่งยังไม่ครบก าหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

 

                                                   
๑๗๗ ข้อ ๓๒๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๗๘ ข้อ ๓๒๒ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
   ข้อ ๓๒๓ ๑๗๙พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายที่คลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือ
ในวันที่ลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 
  ผู้มีอ านาจตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 

การลากิจส่วนตัว 
  ข้อ ๓๒๔  ๑๘๐พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มี
เหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยเหตุจ าเป็นไว้แล้วหยุดราชการ
ไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้  ให้เสนอหรือจัดส่ง              
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ 
  ข้อ ๓๒๕ ๑๘๑พนักงานส่วนต าบลที่ลาคลอดบุตรตามข้อ ๓๒๒ แล้ว หากประสงค์จะลาเพ่ือ
เลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก  ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันท าการ 

การลาพักผ่อน 
  ข้อ ๓๒๖  ๑๘๒พนักงานส่วนต าบลมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันท าการ 
เว้นแต่พนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง   
๖ เดือน 
   (๑) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบลครั้งแรก 
   (๒) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก 
   (๓) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัคร         
รับเลือกตั้ง แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ 
   (๔) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหาร           
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
แล้วต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอีก 
  ข้อ ๓๒๗  ๑๘๓ถ้าในปีใดพนักงานส่วนต าบลผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลาพักผ่อน
ประจ าปีแล้ว  แต่ไม่ครบ ๑๐ วันท าการ ให้สะสมวันที่มิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันท าการ 

                                                   
๑๗๙ ข้อ ๓๒๓ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๘๐ ข้อ ๓๒๔ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๘๑ ข้อ ๓๒๕ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๘๒ ข้อ ๓๒๖ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๘๓ ข้อ ๓๒๗ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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  ส าหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนประจ าปีในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันท าการ 
  ข้อ ๓๒๘ ๑๘๔พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา      
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 
  ข้อ ๓๒๙  ๑๘๕การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 
  ข้อ ๓๓๐ ๑๘๖ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยังไม่ครบก าหนด ถ้ามี
ราชการจ าเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้ 
  ข้อ ๓๓๑ ๑๘๗พนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา  
หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษา  เกินกว่าวันลาพักผ่อนตามประกาศนี้แล้วไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
  ข้อ ๓๓๒ ๑๘๘พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ
พนักงานส่วนต าบลที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาต
ก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผลความ
จ าเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 
  ข้อ ๓๓๓ ๑๘๙พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  ๓๓๒  แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ภายใน ๑๐ วัน 
นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน   นับแต่วันที่ลาสิกขา หรือ 
วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้จะต้องนับรวมอยู่ภายใน
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา 
  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฎว่ามีปัญหาอุปสรรคท าให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธี
ฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รับรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา ให้ผู้มีอ านาจ
ตามข้อ ๓๓๒ พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือว่าวันที่ได้
หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

                                                   
๑๘๔ ข้อ ๓๒๘ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๘๕ ข้อ ๓๒๙ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๘๖ ข้อ ๓๓๐ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๘๗ ข้อ ๓๓๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรื่อง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๘๘ ข้อ ๓๓๒ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๘๙ ข้อ ๓๓๓ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
  ข้อ ๓๓๔ ๑๙๐พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม้น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง   ส่วนพนักงานส่วนต าบลที่ได้รับ
หมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียก
เป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้อง
รอรับค าสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ ๓๓๕ ๑๙๑เมื่อพนักงานส่วนต าบลที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับ
การเตรียมพลแล้ว  ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วัน เว้นแต่
กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน 

การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือดูงาน 
  ข้อ ๓๓๖ ๑๙๒พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
  การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งเมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 
  ข้อ ๓๓๗ ๑๙๓พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณา โดย
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ การสั่งให้พนักงานส่วนต าบลไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่าง
นั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
  ข้อ ๓๓๘ ๑๙๔พนักงานส่วนต าบลที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะ         
ไม่เกิน ๑ ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ครบก าหนดเวลา
และให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงาน ตามท่ี
ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้  

การลาติดตามคู่สมรส 
  ข้อ ๓๓๙  ๑๙๕พนักงานส่วนต าบลซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี และในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลา
ต่อได้อีก ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปีให้ลาออกจากราชการ 

                                                   
๑๙๐ ข้อ ๓๓๔ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๙๑ ข้อ ๓๓๕ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๙๒ ข้อ ๓๓๖ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๙๓ ข้อ ๓๓๗ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๙๔ ข้อ ๓๓๘ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๙๕ ข้อ ๓๓๙ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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  ข้อ ๓๔๐  ๑๙๖การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลลาติดตามคู่สมรส   ผู้มีอ านาจ
อนุญาต จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรอืหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้อง   
ไม่เกินระยะเวลาตามที่ก าหนดในข้อ  ๓๗๗  และจะต้องเป็นกรณีท่ีคู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ  เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานใน
ประเทศเดียวกันหรือไม่ 
  ข้อ ๓๔๑๑๙๗ พนักงานส่วนต าบลที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ 
๓๔๐ ในระหว่างเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่ง
แล้ว ไม่มีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงาน
ประจ าในประเทศไทยแล้ว ต่อมาได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก 
จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ ๓๔๐ ได้ใหม่ 

การลาไปพื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
  ข้อ ๓๔๒ ๑๙๘พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือ
พิการ หากองค์การบริหารส่วนต าบลผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิ  
ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 
๑๒ เดือน 
  พนักงานส่วนต าบลที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือ
พิการเพราะเหตุอื่นนอกจากท่ีก าหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอ านาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับ
ราชการต่อไปได้ หากพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นประสงค์จะลาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 
๑๒ เดือน 
  หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมจัด 
  ข้อ ๓๔๓ ๑๙๙พนักงานซึ่งประสงค์จะลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๓๔๒ ให้
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐาน
เกี่ยวหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาต
แล้ว จึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 

                                                   
๑๙๖ ข้อ ๓๔๐ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๙๗ ข้อ ๓๔๑ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๙๘ ข้อ ๓๔๒ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๙๙ ข้อ ๓๔๓ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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  ข้อ ๓๔๔ ๒๐๐กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบัติตามที่ก าหนดในส่วนนี้ให้น าเสนอ 
ก.อบต.จังหวัด เพ่ือพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
  ข้อ ๓๔๕ ๒๐๑ ยกเลิก 
  ข้อ ๓๔๖๒๐๒  ยกเลิก 
  ข้อ ๓๔๗๒๐๓  ยกเลิก 

ส่วนที่ ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

ข้อ ๓๔๘ วัน เวลาท างาน  วนัหยุดตามประเพณี  วันหยุดประจ าปีของพนักงานส่วน
ต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศก าหนดโดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๔๙ เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบของพนักงานส่วนต าบลให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๓๕๐ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้มีประกาศก าหนดมาตรฐานคุณธรรม  
และจริยธรรมส าหรับพนักงานส่วนต าบล    เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของ
พนักงานส่วนต าบล โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

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

ข้อ ๓๕๒ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง  
การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน   ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะ  หน้าที่
ความรับผิดชอบของต าแหน่งและส่วนราชการ  การเปลี่ยนแปลงการใช้ต าแหน่ง การทะเบียนประวัติของ
พนักงานส่วนต าบล  และการปฏิบัติการอื่น ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  ( ก.อบต.จังหวัด )      

ข้อ ๓๕๓ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีค าสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับพนักงานส่วน
ต าบลหรือตามที่ก าหนดในประกาศนี้ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  
และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ซึ่งหมายถึง  การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล   

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

การได้รับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  

                                                   
๒๐๐ ข้อ ๓๔๔ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๐๑ ข้อ ๓๔๕ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๐๒ ข้อ ๓๔๖ เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๐๓ ข้อ ๓๔๗ เพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลจงัหวัดนครศรธีรรมราช เรือ่ง  หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารสว่นต าบล (เพิม่เตมิ) วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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(๔) การสั่งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล  การสั่งผู้ประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืน   และการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ  

(๕) การสั่งให้ออกจากราชการ   
(๖)  การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น 
(๗)  การประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การก าหนดอ านาจหน้าที่

การแบ่งส่วนราชการภายใน  การจัดตั้ง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   

(๘) การประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล     ตามแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่ง  แผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่ออกค าสั่งหรือประกาศดังกล่าว  รายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  โดยส่งส าเนาค าสั่ง  หรือประกาศนั้นอย่างละ           
๓  ฉบับ ไปให้ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ออกค าสั่งหรือประกาศ  และส าหรับกรณีการบรรจุและแต่งตั้ง
ตาม (๑)  ให้ส่งทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล  ตามข้อ ๓๕๕  ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ได้
กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้องแล้วไปพร้อมกันด้วย 

ข้อ ๓๕๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  หรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   ก าหนดให้มีการประกาศเก่ียวกับการคัดเลือก  ตามที่ก าหนดในประกาศนี้   ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
(๒) การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน 
(๓) การสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 

ที่สูงขึ้น 
(๔) การคัดเลือก  เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งบริหาร ให้ด ารงต าแหน่งใน

ระดับท่ีสูงขึ้น 
ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )   รายงานไปยัง 

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. ) โดยส่งส าเนาประกาศเก่ียวกับการคัดเลือกนั้น  
อย่างละ  ๓  ฉบับ  ไปให้ภายใน ห้าวันท าการนับแต่วันที่ประกาศ 

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

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

ข้อ ๓๕๖ พนักงานสว่นต าบลผูใ้ดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจยั
ในประเทศ  หรือต่างประเทศ  ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  หรือลาติดตาม
คู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนต าบล  ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น  สมรส  หย่า   
เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือตาย ให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่อนุญาตหรือได้รับแจ้งรายงานไปยัง
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.จังหวัด )  ภายในห้าวันท าการนับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้ง 
แล้วแต่กรณี 
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หมวด  ๑๓ 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

ข้อ ๓๕๗ ในหมวดนี้ 
“ส่วนราชการ”   หมายความว่า  ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศ 

จัดตั้งขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
“ลูกจ้าง”   หมายความว่า  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  และลูกจ้างลักษณะ    

ผู้ช านาญงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล 

“ลูกจ้างประจ า” หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงท่ีจ้างไว้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจ าโดยไม่มีก าหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจ านวนที่ก าหนดไว้และรับเงิน
ค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาล
ด้วย 

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

“ลูกจ้างลักษณะผู้ช านาญงาน”   หมายความว่า   ลูกจ้างซึ่งมีความรู้ความช านาญ 
ในงานเฉพาะอย่าง ที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี  ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไม่น้อยกว่า ๕ ปี   
โดยมีใบรับรองความรู้ความช านาญและความสามารถในการท างานจากสถานที่ท างานเดิมที่ผู้นั้น 
เคยปฏิบัติงานมาแล้ว 

“เวลาท างานปกติ” หมายความว่า  เวลาท างานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดที่ 
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดตามลักษณะงานให้เป็นเวลาท างานปกติ 

“วันหยุดประจ าสัปดาห์” หมายความว่า  วันอาทิตย์ หรือวันอ่ืนใดที่ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้นเพ่ือความเหมาะสมตามลักษณะงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยอาจก าหนดวันหยุดประจ าสัปดาห์ เป็นสองวันก็ได้ 

“วันหยุดพิเศษ”  หมายความว่า  วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวันหยุดราชการ   
นอกจากวันหยุดประจ าสัปดาห์ 

“ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า  ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึงเงิน
เพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบตามอัตราที่ก าหนดจ่ายให้ลูกจ้างส าหรับการปฏิบัติงานปกติ 

“ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า  ค่าจ้างที่ก าหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน  รวมถึงเงิน
เพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ 

“ค่าจ้างรายวัน” หมายความว่า  ค่าจ้างท่ีก าหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวันท างานปกติ
รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ 

“ค่าจ้างรายชั่วโมง” หมายความว่า  ค่าจ้างท่ีก าหนดอัตราจ่ายเป็นรายชั่วโมง 
ในวันท างานปกติ  รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ 

“ค้าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างท่ีก าหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและ 
รายชั่วโมงเนื่องจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ 

“ค่าจ้างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างท่ีก าหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและ 
รายชั่วโมง  กรณีสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ 
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“ค่าอาหารท าการนอกเวลา” หมายความว่า  ค่าอาหารที่ก าหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้าง  
รายเดือนเนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาท าการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือ
วันหยุดพิเศษ 

“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า  เงินช่วยเหลือค่าท าศพของลูกจ้างที่จ่ายในกรณีลูกจ้างถึง
แก่ความตายในระหว่างรับราชการ 

“ท้องถิ่นอ่ืน” หมายความว่า ท้องถิ่นที่ลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ตนสังกัด 

“ฝึกอบรม” หมายความว่า   การเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์ด้วยการ
เรียน  การวิจัย  การอบรม  การสัมมนา  หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการนั้น   และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษาและการรับค าแนะน า
ก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย 

“ดูงาน” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ 
“ปี” หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

ส่วนที่ ๑ 
คุณสมบัติของลูกจ้าง 

ข้อ ๓๕๘ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ    
ต้องห้ามเบื้องต้น  ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ๒๐๔มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ก าหนดส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 

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

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล   
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 

                                                   
๒๐๔

 แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรธีรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม)  
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
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(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ   

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น   

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ 
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

ข้อ ๓๕๙ ๒๐๕ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล มีอ านาจพิจารณายกเว้นการจ้างลูกจ้าง
ลักษณะผู้ช านาญงานส าหรับลูกจ้างผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๓๕๘ (๑๐) เป็นรายบุคคลได้  

เพ่ือประโยชน์ทางราชการ  ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓๕๘ (๗)  
(๙)  (๑๐)  หรือ(๑๔)  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด อาจพิจารณายกเว้น 
ให้เข้ารับราชการได้  หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓๕๘ (๑๑) หรือ (๑๒)   
ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว   หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
ตามข้อ ๓๕๘ (๑๓)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
หรือราชการเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) 
อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส าหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณี 
ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้น าขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดส าหรับพนักงานส่วนต าบลมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
การก าหนดต าแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง 

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

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

ข้อ ๓๖๒ ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับพนักงานส่วนต าบล 
หรือข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบัติงานให้ก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 

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

                                                   
๒๐๕

 แก้ไขตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรธีรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม)  
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
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(2) ก าหนดชื่อต าแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่ให้ซ้ าหรือเหมือนกับ 
ชื่อต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล   

ข้อ ๓๖๓ ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับลูกจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและชื่อต าแหน่งเหมือนต าแหน่งลูกจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังต าแหน่งนั้น 

ข้อ ๓๖๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้ก าหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ที่จ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานและให้มีภารกิจปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง  แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้อง
ไม่เกินปีงบประมาณ 

ข้อ ๓๖๕ การก าหนดจ านวนต าแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ยกเว้น 
ลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. จังหวัด ) 
ก าหนดว่าจะมีต าแหน่งใด  ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด   โดยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล จัดท าแผนอัตราก าลังของลูกจ้าง  เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. จังหวัด )   

ข้อ ๓๖๖ ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. จังหวัด ) มีอ านาจ
ก าหนดต าแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดย
ให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน 
และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล 

ข้อ ๓๖๗ การก าหนดต าแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนราชการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลแล้วเสนอ
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. จังหวัด ) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยให้จัดท าและ
ก าหนดรวมไว้ในแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 

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

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

ข้อ ๓๗๐ ต าแหน่งลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีต าแหน่งใด ในหน่วยงาน
หรือส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนต าบล และมีจ านวนเท่าใด ให้เป็นไปตามความตกลงกับส านักงบประมาณ 

ข้อ ๓๗๑ การจ้างลูกจ้าง  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการโดยวิธีการคัดเลือกโดย
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  ๓  คน  เพ่ือด าเนินการคัดเลือก 
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การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  อาจด าเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติวิธี
ใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

ข้อ ๓๗๒ อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้เป็นไปตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายประกาศนี้ 

ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้มีอ านาจสั่งจ้างลูกจ้าง   
ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ าสุดของต าแหน่ง 

ข้อ ๓๗๓ การให้ลูกจ้างประจ าได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้าง 
ขั้นต่ าและขั้นสูงของลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓๗๔ การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล    

ข้อ ๓๗๕ การให้ลูกจ้างประจ าได้รับค่าจ้างเพ่ือการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างกลุ่ม
เงินเดือน  ให้เป็นไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นค่าจ้างแต่ละกลุ่มเงินเดือน  กรณีลูกจ้างประจ าได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างกลุ่มเงินเดือนท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓๗๖ อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับต าแหน่งลูกจ้างประจ าให้ได้รับอัตรา
ค่าจ้างในอัตราค่าจ้างข้ันต่ าของลูกจ้างประจ านั้น   

(๑) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล
หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล  หรือ
ข้าราชการพลเรือนต าแหน่งนั้น 

(๒) ลูกจ้างลักษณะผู้ช านาญงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
และขั้นสูง  ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับและอัตราที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
( ก.อบต.จังหวัด )  เห็นสมควร 

ข้อ ๓๗๗ การจ้างลูกจ้างที่มีเงื่อนไขให้จ้างจากผู้มีคุณวุฒิ  ให้จ้างในอัตราค่าจ้างตามวุฒิ
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ในกรณีจ้างผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้างตามอัตราเงินเดือน
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด 

ข้อ ๓๗๘ การจ้างลูกจ้าง ให้ด าเนินการจ้างจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่ของ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก  ตามข้อ  ๓๗๑  

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

ข้อ ๓๘๐ การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างให้ด ารงต าแหน่งใด  ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้แต่งตั้ง    โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
( ก.อบต.จังหวัด ) 

ข้อ ๓๘๑ การโอนลูกจ้างประจ าระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล หรือกับหน่วยราชการอ่ืน
อาจกระท าได้ ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอ านาจจ้างทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอม  ทั้งนี้  ในการแต่งตั้งหรือ
ให้พ้นจากต าแหน่งแล้วแต่กรณี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)  
โดยแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและได้รับค่าจ้างในอัตราที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้นับเวลาการท างานต่อเนื่องกัน 
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ข้อ ๓๘๒ ลูกจ้างประจ าผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ   
หากองค์การบริหารส่วนต าบลต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๘๓ ลูกจ้างประจ าผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ าในองค์การ
บริหารส่วนต าบลเดิมภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับค่าจ้าง  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับพนักงานส่วนต าบล โดยอนุโลม 

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

ส่วนที่ ๓ 
วินัยและการรักษาวินัย 

ข้อ ๓๘๕ ลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย  จักต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ 

ข้อ ๓๘๖ วินัยของลูกจ้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและ 
การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนต าบล ซึ่งน ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๔ 
การออกจากราชการ 

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

วันออกจากราชการตาม (๖) ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนต าบล   โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๘๘ การลาออกของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออก
จากราชการของพนักงานส่วนต าบล โดยอนุโลม  

ข้อ ๓๘๙ ลูกจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

วันออกจากราชการตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ส าหรับ      
พนักงานส่วนต าบล โดยอนุโลม 
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ข้อ ๓๙๐ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจสั่งให้ลูกจ้าง 
ออกจากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. จังหวัด ) เมื่อปรากฏว่า 

(๑) ลูกจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๓๕๘ 
(๒) ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้าที่ของตนได้โดยสม่ าเสมอ             

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และเวลา 
ได้ล่วงพ้นไปเกินหกสิบวัน  ยังไม่มีผู้ใดพบเห็น 

(๓) ลูกจ้างผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน             
หรือประพฤติหน้าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุ
อันใด  และประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่า  ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป จะเป็น
การเสียหายแก่ราชการ  ก็ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 
ท าการสอบสวนโดยไม่ชักช้า   ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนต าบลโดยอนุโลม 

(๔) ลูกจ้างผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนต าบล 
แล้ว  การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระท าผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มีมลทิน  หรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

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

(๖) ลูกจ้างผู้ใดขาดราชการบ่อยครั้ง ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก  
หรือไล่ออก 

(๗) ยุบเลิกต าแหน่ง 
วันออกจากราชการตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ 

ให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนต าบล โดยอนุโลม 
การให้ออกจากราชการตามข้อนี้ไม่ถือเป็นโทษทางวินัย 

ส่วนที่  ๕ 
การอุทธรณ์  การพิจารณาอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

ข้อ ๓๙๑ ลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ  ๓๙๐  ตาม    
ประกาศนี้ด้วยเหตุใด ๆ  ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งหรือมีสิทธิร้องทุกข์  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนต าบล โดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๖ 
การลา 

ข้อ ๓๙๒ การลาป่วยของลูกจ้างก าหนดไว้ดังนี้ 
(๑) การลาป่วยกรณีปกติ 

(ก) ในปีหนึ่งลูกจ้างประจ ามีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา 
ไดไ้ม่เกินหกสิบวัน  แต่ถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรจะให้ลา โดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาต่อไปอีกก็ได้  แต่ไม่เกินหกสิบวัน 

(ข) ลูกจ้างชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันท าการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 
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เก้าเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้าง  
ไม่เกินแปดวันท าการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน  มีสิทธิลาป่วยโดย
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันท าการ  ในกรณีที่มีระยะเวลา   
การจ้างต่ ากว่าหกเดือนมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้าง            
ไม่เกินสี่วันท าการ 

(๒) การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ 
(ก) ลูกจ้างประจ าป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติ

ราชการในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่ ถ้าลาป่วยครบตาม (๑) (ก)  แล้วยังไมห่าย 
และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างานได้ก็ให้ลาป่วย
เพ่ือรักษาพยาบาล  เท่าท่ีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นสมควรอนุญาตให้ลาโดย
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติ  ทั้งนี้  ถ้าเป็นลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจ าสัปดาห์  แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายได้  ก็ให้พิจารณาสั่งให้ออก
จากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จต่อไป 

(ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่วย  หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดังกล่าว
ใน (ก)  ท าให้ลูกจ้างประจ าผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  อันเป็นเหตุจะต้องสั่งให้ออกจากราชการ
ตามมาตรฐานทั่วไปนี้  หากผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดของลูกจ้างประจ าผู้นั้นพิจารณา  เห็นว่าลูกจ้างประจ า  
ผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่เหมาะสมได้  และเมื่อลูกจ้างประจ าผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้
ย้ายลูกจ้างประจ าผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอ่ืนที่เหมาะสมโดยไม่ต้องสั่งให้ออกจากราชการก็ได้  โดย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ค) ลูกจ้างชั่วคราวป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่  ถ้าลาป่วยครบตาม (๑) (ข)  แล้วยังไม่หายและ
แพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างานได้  ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจอนุญาตให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาล  โดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติได้ตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน  ทั้งนี้  ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมง
ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์  และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้  
ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการ 

ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลา
เว้นแต่กรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได้ 

การลาป่วยเกินสามวัน  ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อมกับใบลาด้วย
เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๓๙๓ ในปีหนึ่งลูกจ้างประจ ามีสิทธิลากิจส่วนตัว  รวมทั้งลาไปต่างประเทศ โดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันท าการ  แต่ในปีแรกที่ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจ าให้ได้ 
รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจ าสัปดาห์ 

ลูกจ้างประจ าผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอ
ใบลา พร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว 

ข้อ ๓๙๔ การลาพักผ่อนประจ าปีของลูกจ้างประจ า ให้เป็นไปตามที่ก าหนดส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล โดยอนุโลม 
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ข้อ ๓๙๕ ลูกจ้างประจ ามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวันหยุดประจ าสัปดาห์
และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 

ลูกจ้างประจ าที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมอีก   
ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีก 
ไม่เกินสามสิบวันท าการ และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสีส่ิบห้าวันท าการด้วย 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนท่ีจ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตร 
ปีหนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่กรณีท่ี 
เริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว 

ข้อ ๓๙๖ ลูกจ้างประจ าที่ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไปประกอบ
พิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในปีแรกที่เริ่มเข้า
ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างประจ าจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมง ไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 

ผู้ประสงค์จะลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นก่อนวันอุปสมบท  หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  เว้นแต่มีเหตุผล
อันสมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้ 

อ านาจการอนุญาตให้ลาเป็นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๓๙๗ การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพลเข้ารับการ 
ฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม   ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น  การลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดง
จ านวนวันที่ต้องเดินทางไปกลับ  และวันที่ต้องอยู่เพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าท่ีจ าเป็น  เพื่อ
ประกอบการพิจารณา  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 

(๒) ลูกจ้างประจ ามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  หรือ
เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับการฝึก
วิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น  แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้ว  ไม่มา
รายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน  ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานเว้นแต่ใน
กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้นต่อไปอีก
ก็ได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 

(๓)  ในกรณีลูกจ้างชั่วคราว  ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติ
ไม่เกินหกสิบวัน  ส่วนการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่กรณีให้
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน  ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจ าสัปดาห์ 

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

อ านาจการอนุญาตให้ลาเป็นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ ๓๙๘ การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้าง  ให้นับเป็นการลาครึ่งวัน  
ตามประเภทการลานั้น ๆ  
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ข้อ ๓๙๙ การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   

อ านาจการอนุญาตในการลาตามข้อ ๓๙๒  ข้อ ๓๙๓  ข้อ ๓๙๔  และข้อ ๓๙๕   
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 

ส่วนที่  ๗ 
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

ข้อ ๔๐๐ ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอ่ืน  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นแท้จริง 
ที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญพิเศษ  หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนั้น  และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น 

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

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

(๑) ลูกจ้างรายเดือน 
(ก) ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้น

เดือน  ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดท าการก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นที่จะก าหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนุมัติจากประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ข) ก าหนดเวลาท างานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ   
เว้นแต่ถ้ามีงานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นผู้ก าหนดโดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง  แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง    
ไม่รวมเวลาหยุดพัก 

(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ  หรือปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจ าสัปดาห์  หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ค่าอาหารท าการนอกเวลา 

(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง 
(ก) ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายค่าจ้าง

มากกว่าเดือนละครั้ง  จะต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง  โดยปกติให้จ่ายในวนัถัดจากวนัสุดท้ายของเดือน  

หน่วยงานใดมีความจ าเป็นที่จะก าหนดวันเริ่มจ่ายเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนุมัติจาก
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั้ง  ให้หน่วยงานก าหนดวันจ่ายเงิน
ค่าจ้างตามความเหมาะสมได้โดยขออนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

(ข) ก าหนดเวลาท างานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ   
เว้นแต่  ถ้ามีงานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หัวหน้าหน่วยงาน 
เป็นผู้ก าหนดโดยจะต้องมีเวลาท างานวันละไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง  แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง   
ไม่รวมเวลาหยุดพัก 
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(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติติดต่อกันเกินสามชั่วโมงข้ึนไป   
ให้จ่ายค่าจ้างได้ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ 

ข้อ ๔๐๓ การจ่ายค่าจ้างในกรณีวันหยุดประจ าสัปดาห์  ส าหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หัก     
ค่าจ้าง  ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้าง 

ส าหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจ าสัปดาห์ ให้ถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 

(๑) ลูกจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  ๔๐๒  (๑) (ค) 
(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง  จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอัตราปกติ 

ตามระยะเวลาท างาน 

ข้อ ๔๐๔ การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ  ส าหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หักค่าจ้าง
ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ 

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

ตามระยะเวลาท างาน 

ข้อ ๔๐๕ การจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอ่ืนตามข้อ ๔๐๐  
ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ   
โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าอาหารท าการนอกเวลา 

(๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน  หรือเดินทางกลับส านักงานท่ีตั้ง

ปกติหรือสถานที่อยู่  ไม่ว่าจะเป็นวันท างานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ  ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตามข้อ ๔๐๒ และข้อ  ๔๐๓ 

(ข) ลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่คนรถหรือคนเรือ  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดินทาง   
ครบก าหนดเวลาท างานปกติประจ าวันแล้ว  หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปอีกส าหรับวันนั้น    
ให้จ่ายค่าจ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๔๐๒  (๒)  (ค) 

การปฏิบัติงานในวันท างานปกติ  การปฏิบัติงานนอกเวลา  การปฏิบัติงานในวันหยุด   
หรือในกรณีในวันหยุดพิเศษ  ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ท่ีเคยจ่าย  เสมือนปฏิบัติงานในส านักงานที่ตั้งปกติ  
เว้นแต่ในกรณีวันหยุดประจ าสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้  ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ 

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

ข้อ ๔๐๗ ลูกจ้างประจ าซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย  ผู้มีอ านาจได้วินิจฉัยตาม
ข้อ ๔๑๑ แล้วสั่งจ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเท่าใด  ให้จ่ายค่าจ้างตามจ านวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย  นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจ านวนหนึ่งเป็น
จ านวนสามเท่าของจ านวนค่าจ้างนั้น 
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ถ้าผู้มีอ านาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าจ้าง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้น 
มาปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

ข้อ ๔๐๘ ลูกจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ  ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างส าหรับวันที่ขาดหรือ 
หนีราชการนั้น 

ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

ข้อ ๔๐๙ ค่าจ้างท่ีจ่ายตามข้อ  ๔๐๖  ถึงข้อ  ๔๐๘ เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตาย   
และให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 

เงินช่วยพิเศษตามข้อ  ๔๐๖  หรือข้อ  ๔๐๗  ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดงเจตนา
ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง  หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้แสดง
เจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จ่ายแก่บุคคลตามล าดับก่อนหลัง  ดังต่อไปนี้ 

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

ของผู้นั้นท าให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ  ซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย 

(๕) ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์  ซึ่งประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย 

เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลในล าดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ
แต่ในล าดับเดียว  ผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 

ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา  ๑  ปี  นับแต่วันที่ลูกจ้าง 
ผู้นั้นถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย 

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีความจ าเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้าง             
ผู้ถึงแก่ความตาย เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร  ก็ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหักค่าใช้จ่าย
จากเงินช่วยพิเศษท่ีต้องจ่ายตามประกาศนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง  และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 

ข้อ ๔๑๐ องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีความจ าเป็นที่จะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจ าไป
ฝึกอบรม  หรือดูงาน เกี่ยวกับหน้าที่ที่ลูกจ้างประจ านั้นปฏิบัติอยู่  ณ  ต่างประเทศ  หรือภายในประเทศ
โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมหรือดูงานนั้น  ให้ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้อนุมัติ  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจ าสัปดาห์ 

ข้อ ๔๑๑ ลูกจ้างประจ าที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนจนกว่าคดี
หรือกรณีถึงท่ีสุด  การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ลูกจ้างประจ าผู้ใดถูกสั่งพักราชการ  ให้งดการเบิกจ่ายคา่จ้างตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพักราชการ
ไว้ก่อน  เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการ  เพราะมิได้ทราบค าสั่ง   
ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบ  หรือควรได้รับทราบค าสั่งนั้น 
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(๒) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจ าผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดและ ไม่มี
มลทินหรือมัวหมอง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ 

(๓) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจ าผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดแต่มี
มลทินหรือมัวหมอง  หรือกระท าความผิด  แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายค่าจ้างได้
ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ 

(๔) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจ าผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  ได้กระท าความผิดและ 
ถูกลงโทษถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ห้ามจ่ายค่าจ้าง 

(๕) ในกรณีลูกจ้างประจ าซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดีหรือ
กรณีถึงที่สุด  ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่าย
ค่าจ้างระหว่างเวลานั้นหรือไม่เพียงใด  โดยอนุโลม  (๒) (๓) และ (๔)  ทั้งนี้ให้จ่ายค่าจ้างตามจ านวนที่
วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย 

กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ถือปฏิบัติท านองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่าง    
พักราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการไว้ก่อน  เพราะมิได้
ทราบค าสั่ง  ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบหรือควรได้รับทราบค าสั่งนั้น 

อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ  ไม่ถือเป็นอัตราว่าง 

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

ข้อ ๔๑๓ การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าจ้าง  ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการแต่งตั้ง
หรือปรับค่าจ้าง  โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้าง  ให้คงตัดค่าจ้างต่อไป ตามจ านวนเดิม 

การจ่ายค่าจ้างในกรณี 
(๑) ลาออก  ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงก าหนดลาออก แต่ถ้าถึงก าหนดลาออกแล้วยังไม่ได้

รับทราบค าสั่งอนุญาตให้ลาออก  และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบค าสั่งหรือ
ควรได้รับทราบค าสั่ง 

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

(๓) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ  ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปีงบประมาณ 
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้  

และเป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้ส าหรับข้าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีก าหนด
สิทธิให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต. จังหวัด ) ก าหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับประกาศนี้ 

ข้อ ๔๑๔ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินท าขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงิน 
ท าขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ข้อ ๔๑๕ ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจ าของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการจัดท าทะเบียนลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล  แก้ไข
และเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ  ให้เป็นปัจจุบันเสมอ  และเก็บรักษาไว้  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบล   



 118 

เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจ าผู้ใดไปต่างสังกัด  ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ้างประจ าให้ลูกจ้างผู้นั้นน าไปมอบแก่ส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทุกครั้ง 

ทะเบียนลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล  ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการ
ไม่พึงเปิดเผยต่อผู้อ่ืน  การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือตรวจสอบรายการ
ให้ด าเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๔๑๖ การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ ารายวันเป็นอัตราค่าจ้างรายเดือนให้เอา   
ยี่สิบหกวันท าการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันที่ลูกจ้างผู้นั้นได้รับในปัจจุบัน  โดยปัดเศษข้ึนเป็น เกณฑ์
พิจารณาแต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งนั้น 

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

บทเฉพาะกาล 

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

ข้อ ๔๑๙ ผู้ใดเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลและ  ด ารงต าแหน่ง
นั้นตามประกาศนี้ต่อไป  โดยให้ได้รับค่าจ้าง สิทธิและประโยชน์   ตลอดจนระยะเวลาการจ้าง เช่นเดิม 

ข้อ ๔๒๐  การใดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๙  ซึ่งใช้บังคับ 
อยู่ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต. จังหวัด) ก าหนด  ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด 

ข้อ ๔๒๑ การใดที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้   ให้น าแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือวิธีการที่ก าหนดส าหรับ     
พนักงานส่วนต าบล มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
สวัสดิ์  แกล้วทนงค์ 

(นายสวัสดิ์  แกล้วทนงค์) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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