
 
 

  

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
จังหวัดบึงกาฬ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
****************************** 

  ดว้ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญติัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความเป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตอ้งการและความเหมาะสมของทอ้งถ่ิน ประกอบกบัพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 บญัญติัใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั)  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้ง
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการบริหาร และอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบล   และจะตอ้งอยูภ่ายใตม้าตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหาร    งานบุคคลส าหรับพนกังานส่วนต าบลและ
ลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด 

  อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา 13  และมาตรา 14  ประกอบมาตรา 25  แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  ประกอบกบัมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  (ก.อบต.) ก าหนด คณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบลจงัหวดับึงกาฬ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2545  เมื่อวนัท่ี 10  มิถุนายน  2545 ไดม้ีมติประกาศ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังานส่วนต าบล และลูกจา้งของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้  1  ประกาศน้ีเรียกว่า  “ ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล จงัหวดับึงกาฬ  เร่ือง
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ”  

  ขอ้  2  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  24  ตุลาคม  2545  เป็นตน้ไป 

  ขอ้  3  ภายใตบ้ทก าหนดในมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส าหรับพนกังาน
ส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบลก าหนด บรรดา
กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสัง่อ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนต าบลและ
ลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในส่วนท่ีมกี  าหนดไวแ้ลว้ในประกาศน้ี  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับท
ก าหนดตามประกาศน้ี  ใหใ้ชบ้ทก าหนดในประกาศน้ีแทน 
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ขอ้  4   ในประกาศน้ี 

  “ ก.อบต. ” หมายความว่า  คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล   ตามกฎหมายว่าดว้ย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
  “ คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ”  หมายความว่า  คณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบลจงัหวดับึงกาฬ...ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
  “  พนกังานส่วนต าบล ” หมายความว่า  พนกังานส่วนต าบลซ่ึงไดรั้บบรรจุและแต่งตั้งตาม
ประกาศน้ี ใหรั้บราชการในองคก์ารบริหารส่วนต าบล   โดยมีต าแหน่งและไดรั้บเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนในองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  " พนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ” หมายความว่า  พนกังานเทศบาล  ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร   
พนกังานเมืองพทัยา ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีไม่ใช่พนกังานส่วนต าบล  โดยมีกฎหมายจดัตั้งข้ึน ซ่ึงไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งใหป้ฏิบติั
ราชการโดยไดรั้บเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน น ามาจดัเป็นเงินเดือนของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 
  “ ขา้ราชการประเภทอ่ืน ” หมายความว่า  ขา้ราชการพลเรือน   ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน และขา้ราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการประเภทนั้น นอกจาก
พนกังานส่วนต าบล  และพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

  ขอ้  5  ใหป้ระธานกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดับึงกาฬ รักษาการตามประกาศน้ี  
และใหมี้อ  านาจตีความหรือวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี 

หมวด  1 

คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้าม 

  ขอ้  6  ผูท่ี้จะเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้ม   ดงัต่อไปน้ี 

(1) มีสญัชาติไทย 
(2) มีอายไุม่ต  ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
(4) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง  
(5) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ก  าหนด   ดงัน้ี 
(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 
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(ค) โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง 
(6)  ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหว่างถูกสัง่ใหพ้กัราชการ   หรือถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อนตาม

มาตรฐานทัว่ไป   หรือหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนต าบล 
ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน 

(7) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี  จนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม 
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
(9)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(10) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเพราะกระท าความผดิ

อาญา    เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ   
(12) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก หรือปลดออก เพราะกระท าผดิวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป

หรือหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนต าบล   ตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(13)  ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระท าผดิวินยัตามมาตรฐานทัว่ไป  หรือ
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนต าบล  ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน  

(14)  ไม่เป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการ           

  ขอ้  7  ผูท่ี้จะเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบลซ่ึงขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามขอ้  6  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  อาจพจิารณายกเวน้ใหส้ามารถเขา้รับราชการ
เป็นพนกังานส่วนต าบลได ้ในกรณี ดงัน้ี 

(1)  ผูซ่ึ้งขาดคุณสมบติัตามขอ้  6 (7) (9) (10)  หรือ (14) 
(2)  ผูซ่ึ้งขาดคุณสมบติัตามขอ้ 6 (11) หรือ (12) ซ่ึงไดอ้อกจากงานหรือราชการเกินสองปี

แลว้  และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผดิในกรณีทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(3) ผูซ่ึ้งขาดคุณสมบติัตามขอ้  6 (13 ) ซ่ึงไดอ้อกจากงานหรือราชการเกินสามปีแลว้ และ

มิใช่กรณีออกเพราะกระท าผดิในกรณีทุจริตต่อหนา้ท่ี 

  ขอ้  8  ผูท่ี้เป็นพนกังานส่วนต าบล ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 6 
ตลอดเวลาท่ีรับราชการ  เวน้แต่คุณสมบติัตามขอ้  6  (6)  หรือไดรั้บการยกเวน้ในกรณีขาดคุณสมบติัหรือมี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  7 
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  ขอ้  9  การพิจารณายกเวน้กรณีการขาดคุณสมบติัหรือมลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 7  ของ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ใหพ้ิจารณาถึงความจ าเป็นและประโยชนข์องทางราชการ
ท่ีจะไดรั้บ  และมติของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ในการประชุมปรึกษายกเวน้
คุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ประชุม
พิจารณาลงมติ โดยจะตอ้งไดค้ะแนนเสียงส่ีในหา้ของจ านวนกรรมการในท่ีประชุมและการลงมติใหก้ระท า
โดยลบั 

  ขอ้  10   ในการขอยกเวน้และการพิจารณายกเวน้ในกรณีการขาดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะ
ตอ้งหา้ม คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) อาจพิจารณายกเวน้ใหเ้ขา้รับราชการได ้ ดงัน้ี 
  (1)  ผูซ่ึ้งขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มในการท่ีจะเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วน
ต าบล   และเป็นกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) อาจพิจารณายกเวน้ได ้ใหผู้น้ั้นยืน่
ค  าขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณายกเวน้ในกรณีขาดคุณสมบติัหรือมี
ลกัษณะตอ้งหา้มเพื่อจะเขา้รับราชการ โดยมีผูม้ีเกียรติอนัควรเช่ือถือไดไ้ม่นอ้ยกว่าสองคนเป็นผูรั้บรองความ
ประพฤติ   ใหย้ืน่ค  าขอและหนงัสือรับรองตามแบบทา้ยประกาศน้ี  พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง          

(2)  การขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณายกเวน้ในกรณี
ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม  เพื่อสมคัรหรือกลบัเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบลจะยืน่ค  าขอ
ต่อเลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) หรือประธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีผูน้ั้นประสงคจ์ะเขา้รับราชการก็ได ้

(3)  ในกรณีท่ีมีผูย้ืน่ค  าขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)
ใหส่้งเร่ืองใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณา หรือ กรณียืน่ต่อประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณา 
และถา้ตอ้งการจะรับผูย้ืน่ค  าขอนั้นเขา้รับราชการ  ก็ใหด้  าเนินการสอบสวนเพ่ือใหท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบั
ประวติัส่วนตวั  ประวติัการรับราชการ หรือการท างาน การประกอบคุณงามความดี ความผดิหรือความเส่ือม
เสียและความประพฤติของผูน้ั้น  โดยใหส้อบสวนจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งาน และผูม้ีเกียรติซ่ึงอยู่
ใกลชิ้ดอนัควรเช่ือถือได ้   แลว้พิจารณาอีกชั้นหน่ึงว่ายงัตอ้งการจะรับผูน้ั้นเขา้รับราชการหรือไม่ ถา้ตอ้งการ
รับก็ใหแ้จง้และส่งเร่ืองการสอบสวนดงักล่าวพร้อมทั้งเอกสาร หลกัฐานการสอบสวนนั้นใหเ้ลขานุการ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ด าเนินการต่อไป  ละหากประธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่ตอ้งการรับผูย้ืน่ค  าขอนั้นเขา้รับราชการ ใหแ้จง้เป็นหนงัสือใหผู้น้ั้นและ
เลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ทราบ 

(4)  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่แจง้ผลการพิจารณาตาม 
(3) ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ทราบภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ี
เลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ส่งเร่ืองไปใหถื้อว่าองคก์ารบริหารส่วนต าบล
นั้นไม่ตอ้งการจะรับบรรจุ ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ยติุเร่ืองและแจง้
เป็นหนงัสือใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบ 
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  (5)  เมื่อเลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ไดรั้บเร่ืองการ
สอบสวนตาม (3) เห็นว่าขอ้เท็จจริงและเอกสารหลกัฐานเพียงพอท่ีจะประกอบการพจิารณาของคณะ 
กรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ก็ใหด้  าเนินการน าเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.
อบต.จงัหวดั)  เพื่อพิจารณา 
  (6)  การขอยกเวน้ในกรณีท่ีขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม เพื่อสมคัรสอบแข่งขนัหรือ
เพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นพนกังานส่วนต าบล  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะเขา้เป็นพนกังานส่วนต าบลยืน่ค  าขอต่อ
เลขานุการคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  (ก.อบต.จงัหวดั)  และใหเ้ลขานุการคณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)รวบรวมขอ้เท็จจริงและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ใหเ้พียงพอท่ีจะประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) แลว้ด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เพื่อพิจารณาลงมติลบัตามขอ้ 9 

(7)  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ไดพ้ิจารณาลงมติส าหรับ
ผูข้อยกเวน้กรณีท่ีขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มรายใด และผูน้ั้นไม่ไดรั้บการยกเวน้การขอใหค้ณะ 
กรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณายกเวน้ในกรณีท่ีขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม
อีก ผูน้ั้นจะขอไดต่้อเม่ือเวลาไดล่้วงเลยไปแลว้ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ลงมติ 

หมวด  2 

การก าหนดประเภท จ านวน และอัตราต าแหน่ง 

  ขอ้ 11     ต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลมี 3 ประเภท  ดงัน้ี 
(1) ต าแหน่งประเภททัว่ไป 
(2) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ไดแ้ก่ต าแหน่งตั้งแต่ระดบั 7 ข้ึนไป ซ่ึงเป็น

ต าแหน่งท่ีมีลกัษณะงานวิชาชีพ  ซ่ึงตอ้งปฏิบติัโดยผูส้ าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาท่ีไม่อาจมอบหมายใหผู้ ้
มีคุณวฒิุอยา่งอ่ืนปฏิบติังานแทนได ้ และเป็นงานท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนอยา่งเห็น
ไดช้ดั  โดยมีองคก์รตามกฎหมายท าหนา้ท่ีตรวจสอบกลัน่กรองและรับรองการประกอบวิชาชีพ  รวมทั้ง
ลงโทษผูก้ระท าผดิกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบวิชาชีพดงักล่าว ไดแ้ก่ต าแหน่งดงัต่อไปน้ี 

• วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 
• วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา 
• วิชาชีพเฉพาะสถาปัตยกรรม 

         (3)   ต  าแหน่งประเภทบริหารระดบักลาง  ไดแ้ก่ต าแหน่งระดบั 8 ท่ีมีฐานะและหนา้ท่ี
ในการบริหารงานเป็นปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  ขอ้ 12  การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอตัราต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลในองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดบัใด อยูใ่นส่วนราชการใด จ  านวนเท่าใด ตอ้งค านึงถึงลกัษณะหนา้ท่ีความ
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รับผดิชอบ ปริมาณงาน คุณภาพ และความยากของงาน ค่าใชจ่้ายดา้นบุคคล และงบประมาณรายไดข้อง
องคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยการก าหนดต าแหน่งดงักล่าวตอ้งเทียบไดใ้นมาตรฐานเดียวกนักบัขา้ราชการพล
เรือนสามญั 

  ขอ้  13  การก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลในส่วนราชการว่าจะมีต าแหน่งใด ระดบัใด
อยูใ่นส่วนราชการใด จ  านวนเท่าใด โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าเป็นแผนอตัราก าลงัของพนกังาน
ส่วนต าบล เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใชต้  าแหน่งพนกังานส่วนต าบล โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
  ในการจดัท าแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามวรรคหน่ึง ใหอ้งคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลค านึงถึงภารกิจ อ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั ความยากคุณภาพของงาน 
และปริมาณงาน  ตลอดทั้งภาระค่าใชจ่้ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะตอ้งจ่ายในดา้นบุคคล  

  ขอ้  14  การก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล ต าแหน่งใดเป็นต าแหน่งระดบัใดให้
ประเมินความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้น แลว้ปรับเทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) จดัท าไวต้ามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัอตัรา
ต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง การปรับต าแหน่งเทียบกบับรรทดัฐานในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ให้
จดัต  าแหน่งท่ีมีลกัษณะงานอยา่งเดียวกนัเขา้ประเภทและสายงานเดียวกนั  และจดัต าแหน่งในสายงานเดียวกนั
ท่ีมีความยากและคุณภาพของงานอยูใ่นระดบัเดียวกนัโดยประมาณ   เขา้กลุ่มต าแหน่งเดียวกนัและระดบั
เดียวกนั 

  ขอ้  15  ในการจดัท าแผนอตัราก าลงัพนกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ประกอบดว้ย 
      (1)  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นประธาน   

(2) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล    เป็นคณะท างาน 
(3) ผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการ  เป็นคณะท างาน 

    (4)  พนกังานส่วนต าบล    เลขานุการคณะท างาน 

  ขอ้  16  ใหค้ณะกรรมการจดัท าแผนอตัราก าลงั จดัท าแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  โดยใหค้  านึงถึงภารกิจ  อ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กฎหมายว่าดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล ลกัษณะงานท่ีตอ้ง
ปฏิบติั  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ตลอดทั้งภาระค่าใชจ่้ายขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะตอ้งจ่ายในดา้นบุคคล และการจดัสรรเงิน
งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยก าหนดเป็นแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ใน
ระยะเวลา 3 ปี  และแผนอตัราก าลงัดงักล่าวอยา่งนอ้ยจะตอ้งประกอบดว้ยสาระส าคญั  ดงัน้ี 
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(1) บทศึกษาวิเคราะห์อ  านาจหนา้ท่ีและภารกิจความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในช่วงระยะเวลา 3  ปี 

(2) บทศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการก าลงัคนทั้งหมด ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ว่าตอ้งการก าลงัคนประเภทใด ระดบัใด จ  านวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบติังาน ตามภารกิจท่ี
อยูใ่นอ  านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมนิความตอ้งการก าลงัคน ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและก าลงัคนท่ีขาดอยู่
และตอ้งการเพ่ิมข้ึน   อตัราความตอ้งการก าลงัคนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการขยายงานหรือไดรั้บมอบหมายเพ่ิมข้ึน   
อตัราการสูญเสียก าลงัคนในแต่ละปี 

(4) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใชก้  าลงัคน เป็นการวางแผนเพื่อใหม้ีการใชก้  าลงัคนท่ี
มีอยูใ่นองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยส ารวจและประเมนิความรู้ความสามารถของ
ก าลงัคนท่ีมีอยู ่ การพฒันาหรือฝึกอบรมก าลงัคนท่ีมีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  และใชก้  าลงัคนท่ีมีอยูใ่ห้
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของแต่ละคน 

(5) การจดัโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละ
ส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการ การก าหนดต าแหน่งและระดบัต าแหน่งต่างๆ  โดยมีหลกัเกณฑ์
เบ้ืองตน้  ดงัน้ี 

(ก)  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ให้
เป็นไปตามประกาศก าหนดส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   

(ข)  การก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล  และระดบัต าแหน่งพนกังานส่วน
ต าบลประจ าในส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม (ก) โดยพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
เป็นต าแหน่งใด สายงานใด ระดบัใด และมีจ  านวนเท่าใด ใหเ้ป็นไปตามแผนอตัราก าลงัพนกังานส่วนต าบลท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าข้ึน  โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั) แลว้ 
   (ค)  ต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล ท่ีก  าหนดในส่วนราชการตาม (ข)  ตอ้งเป็น
ต าแหน่งสายงานท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ไดจ้ดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งไว้
แลว้ส าหรับต าแหน่งผูป้ฏิบติังานในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 ระดบั 2 หรือระดบั 3 ทุกต าแหน่งสายงาน 
ใหก้  าหนดต าแหน่งเป็นต าแหน่งระดบัควบ  เป็นระดบั 1-3  ระดบั 2-4  หรือระดบั 3-5   แลว้แต่กรณี    
   (ง) การก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลตามแผนอตัราก าลงั  ใหก้  าหนดเป็น
แผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ในระยะเวลา 3 ปี  โดยใหแ้สดงกรอบอตัราก าลงัขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลทั้งหมด   และการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่เป็นรอบปีท่ีหน่ึง  ปีท่ีสอง  และปีท่ีสาม  

(6)  ในการก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลตามแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลท่ีจดัท าข้ึนในคร้ังแรกตามประกาศน้ี ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานใด   
ระดบัใด จ  านวนเท่าใด ในส่วนราชการต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
ดงัน้ี 
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   (ก)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่   ใหก้  าหนดระดบัต าแหน่ง  ดงัน้ี 

• ก าหนดต าแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นระดบั 8 หรือระดบั 7 

• อาจก าหนดต าแหน่งรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั 7 หรือ  
ระดบั 6  ได ้

• ก าหนดต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองหรือส่วน เป็นระดบั 7 หรือระดบั 6 
   (ข)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง   ใหก้  าหนดต าแหน่ง  ดงัน้ี 

• ก าหนดต าแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั 7 หรือระดบั 6  

• อาจก าหนดต าแหน่งรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั 7 หรือ 
ระดบั 6 ได ้ 

• ก าหนดต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองหรือส่วน  เป็นระดบั 7 หรือระดบั 6 

(ค)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเลก็  ใหก้  าหนดต าแหน่ง  ดงัน้ี 

• ก าหนดต าแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นระดบั  6 

• ก าหนดต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองหรือส่วน  เป็นระดบั  6 
  (ง)  การก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล ต าแหน่งอ่ืนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลให้
พิจารณาก าหนดไดต้ามความเหมาะสม ความจ าเป็นตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ความยากและคุณภาพของงาน 
และปริมาณงาน และใหค้  านึงถึงต าแหน่งสายงานของตวัพนกังานส่วนต าบลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัประกอบดว้ย 

  ขอ้  17  ต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลมีช่ือในการบริหารงานตามท่ีก  าหนดไวใ้นกฎหมายว่า
ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล   และมีช่ืออ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน ดงัน้ี 

(1) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(2) รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(3) หวัหนา้ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(4) ผูอ้  านวยการกอง หรือ หวัหนา้ส่วน 

  ขอ้  18  ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอแผนอตัราก าลงัท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้ 16  ให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลประกาศใชแ้ผน
อตัราก าลงัดงักล่าว  เพื่อเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งและการใชต้  าแหน่งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาม
ระยะเวลาท่ีก  าหนด 
  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใชแ้ผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 3 ปีแลว้
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการจดัท าแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามขอ้ 16 เป็น
ระยะเวลา 3 ปี ในรอบถดัไป  
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  ขอ้  19  ในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.

จงัหวดั) ตามขอ้ 18 หากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เห็นว่าแผนอตัราก าลงัของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลยงัไม่เหมาะสม ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการปรับปรุงแผนอตัราก าลงั
ดงักล่าว   ตามความเห็นของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) หากองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  มีความเห็นว่าแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความเหมาะสมแลว้ และแจง้ยนืยนัแผน
อตัราก าลงัต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.
อบต.จงัหวดั)  เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.) พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ตามวรรคหน่ึงเป็น
ประการใด  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  และองคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  

  ขอ้  20  เมื่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ก าหนดใหม้ีต  าแหน่ง
พนกังานส่วนต าบล   ต  าแหน่งใด  ระดบัใด  ในส่วนราชการใด  จ  านวนเท่าใดตามแผนอตัราก าลงัแลว้ ให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ประสานกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อจดัสรรเงิน
งบประมาณในแต่ละปี  ส าหรับตั้งจ่ายเป็นอตัราเงินเดือนของต าแหน่งดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกนั 

  ขอ้  21  ในระหว่างการประกาศใชบ้งัคบัแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล หาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีเหตุผลความจ าเป็นตอ้งก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลเพ่ิมใหม่
นอกเหนือจากท่ีก  าหนดในแผนอตัราก าลงั เพื่อรองรับภารกิจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ลกัษณะงาน หรือปริมาณ
งานท่ีเพ่ิมมากข้ึน   ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งโดยปรับเกล่ียจาก
ต าแหน่งอ่ืนได ้  และไม่เป็นภาระทางงบประมาณค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน 
  การเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น
ท่ีตอ้งขอก าหนดต าแหน่ง  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พจิารณาโดยมีรายการดงั
ต่อไป 

(1)  เหตุผลความจ าเป็นท่ีจะตอ้งก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ 
(2)  ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน

จากเดิม ถึงขนาดจ าเป็นตอ้งก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึนใหม่ 
(3)  ช่ือต าแหน่ง สายงาน ระดบัต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่งท่ีขอก าหนดเพ่ิมใหม่ 
(4)  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของต าแหน่งท่ีขอก าหนดเพ่ิมใหม่ 
(5)  ส่วนราชการท่ีก  าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่   โดยใหแ้สดงกรอบอตัราก าลงัท่ีมีอยูต่าม

แผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   และต าแหน่งท่ีขอก าหนดเพ่ิมใหม่ 
(6)  เหตุผลความจ าเป็นอ่ืน 
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  ขอ้  22  กรณีการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาม  ขอ้  21  

เป็นการก าหนดต าแหน่งสายงานใหม่  ซ่ึงเป็นสายงานท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)ยงั
ไม่ไดจ้ดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้น ในการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ดงักล่าวให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้น เสนอไปพร้อมกนัดว้ย 
ทั้งน้ี เพ่ือแสดงใหท้ราบถึงประเภทต าแหน่ง ช่ือต าแหน่งสายงาน ลกัษณะงานโดยทัว่ไป หนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบของต าแหน่ง ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดบัต าแหน่ง   
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) หากเห็นชอบตามท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอ ใหเ้สนอเร่ืองขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
พร้อมความเห็นใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  พจิารณาต่อไป 
  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  มีมติไม่เห็นชอบตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่  ใหน้ าความท่ีก  าหนดในขอ้  19  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้  23  เมื่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บความเห็นชอบในการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่
ตามขอ้ 21  หรือขอ้ 22  แลว้แต่กรณี ใหถื้อว่าเป็นการปรับปรุงแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
นั้น  โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอตัราก าลงัขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลต่อไป 

  ขอ้  24  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใชต้  าแหน่งพนกังานส่วนต าบลใหเ้หมาะสม  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการก าหนดต าแหน่งใดไม่
เหมาะสมก็ดี การใชต้  าแหน่งใดไม่เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)ก าหนด
ก็ดี หรือลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของต าแหน่งใดท่ี คณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ก าหนดเปล่ียนแปลงไปก็ดี คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั)  อาจพิจารณาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนั้นเสียใหม่ใหเ้หมาะสม ทั้งน้ี คณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  จะมอบหมายใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการแทนก็ได ้
  ในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.
อบต.จงัหวดั) หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) มอบหมาย 
มีอ  านาจยบุเลิกต าแหน่งหรือเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
ต าบลด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมติหรือค าสัง่นั้น      

  ขอ้  25  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล  ตามขอ้  24  คณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล  ก.อบต.จงัหวดั)  หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูไ้ดรั้บมอบหมายมีอ  านาจเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบัต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลได ้ 

  ขอ้  26  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล ตาม ขอ้ 25 สามารถกระท าได ้ 
5  ประการ ดงัน้ี 

(1) การปรับระดบัต าแหน่งใหสู้งข้ึนในต าแหน่งสายงานเดิม 
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(2) การปรับลดหรือขยายระดบัต าแหน่ง  
(3) การปรับเกล่ียต าแหน่ง โดยไม่เปล่ียนต าแหน่งสายงาน 
(4) การปรับเกล่ียต าแหน่ง โดยเปล่ียนต าแหน่งสายงาน หรือระดบัต าแหน่ง 
(5) การยบุเลิกต าแหน่ง 

ขอ้  27  การปรับระดบัต าแหน่งใหสู้งข้ึนในต าแหน่งสายงานเดิมเพื่อใหเ้หมาะสมกบัระดบั
ความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งท่ีเปล่ียนแปลงไป ด าเนินการได ้ดงัน้ี 

(1) ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีก  าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบ  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล
สามารถปรับระดบัต าแหน่งใหมี้ระดบัสูงข้ึนในระดบัควบได ้  เม่ือผูด้  ารงต าแหน่งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
ตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ส าหรับการปรับระดบัต าแหน่งใดใหสู้งข้ึนนอกระดบัควบใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเล่ือนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล  ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนท่ี
ก  าหนดในหมวด 9 

(2) ต าแหน่งผูบ้ริหารกรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอจะขอปรับระดบัต าแหน่งให้
สูงข้ึนของต าแหน่งใด  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ขอ้  28  การปรับลดหรือขยายระดบัต าแหน่งของต าแหน่งโดยไม่เปล่ียนต าแหน่งสายงาน
เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ  หรือการแต่งตั้งบุคคลใหด้  ารงต าแหน่งในสายงานเร่ิมตน้ของ
ต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน ท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1  ระดบั 2  หรือระดบั 3  แลว้แต่กรณีใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลมี
อ  านาจปรับลดหรือขยายระดบัต าแหน่งดงักล่าว  เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเขา้รับราชการหรือการแต่งตั้ง
บุคคลใหด้  ารงต าแหน่งได ้

ขอ้  29  การปรับเกล่ียต าแหน่งโดยไม่เปล่ียนต าแหน่งสายงาน เป็นการตดัโอนต าแหน่งใน
สายงานใดสายงานหน่ึงในกองหรือฝ่ายหน่ึงไปก าหนดเป็นต าแหน่งในกองอ่ืนหรือฝ่ายอ่ืนโดยไม่เปล่ียน
ต าแหน่งสายงาน  ทั้งน้ี  เพ่ือใหส้ามารถปรับเกล่ียต าแหน่งในสายงานเดียวกนัท่ีมีอยู ่ใหส้ามารถใชต้  าแหน่งให้
เกิดประโยชน์ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลอยา่งสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล
เสนอเร่ืองขอปรับเกล่ียต าแหน่งใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พจิารณาใหค้วาม
เห็นชอบ 

ขอ้  30  การปรับเกล่ียต าแหน่งโดยเปล่ียนต าแหน่งสายงาน หรือระดบัต าแหน่งเป็นการตดั
โอนต าแหน่งในสายงานใดสายงานหน่ึงในส่วนราชการใด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งในสายงานอ่ืนในส่วน
ราชการเดียวกนั หรือส่วนราชการอ่ืน และต าแหน่งท่ีก  าหนดนั้นอาจเปล่ียนระดบัต าแหน่งดว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี 
เพื่อใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถปรับเกล่ียต าแหน่งท่ีมีอยูใ่นกรอบอตัราก าลงัใหส้ามารถใชต้  าแหน่ง
ใหเ้กิดประโยชน์ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลอยา่งสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเสนอขอปรับเกล่ียต าแหน่งใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ 
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ขอ้  31  การยบุเลิกต าแหน่งเป็นการยบุเลิกต าแหน่งในสายงานใด ๆ ท่ีมีอยูใ่นกรอบ
อตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชป้ระโยชน์แลว้  โดยใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบลเสนอขอยบุเลิกต าแหน่งใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ  ทั้งน้ี ต  าแหน่งท่ีจะยบุเลิกนั้นตอ้งเป็นต าแหน่งว่าง 
  กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ไดม้ีมติไม่ใหค้วามเห็นชอบตามท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอใหย้บุเลิกต าแหน่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบลยงัยนืยนัในความเห็นเดิมให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล(ก.อบต.จงัหวดั)เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นใหค้ณะกรรมการกลางพนกังาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) พิจารณาและใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  

  ขอ้  32  การเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตาม ขอ้  27 (2)  ขอ้ 29 และขอ้  30 ให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งขอก าหนดต าแหน่ง ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณาโดยมีรายการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) เหตุผลความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(2) ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั  ความยากและคุณภาพของงาน   หรือปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน

จากเดิมถึงขนาดจ าเป็นตอ้งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(3) ช่ือต าแหน่ง สายงาน ระดบัต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่งท่ีขอปรับปรุงการก าหนด

ต าแหน่งใหม่ 
(4) หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของต าแหน่งท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(5) ส่วนราชการท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่  โดยใหแ้สดงกรอบอตัราก าลงัท่ี

มีอยูต่ามแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   และต าแหน่งท่ีขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม ่
(6) เหตุผลความจ าเป็นอ่ืน 

  การเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามวรรคหน่ึง ใหพ้ิจารณาถึงเหตุผลและความ
จ าเป็นในดา้นปริมาณและคุณภาพของงานเป็นส าคญั  โดยมิใหข้ออนุมติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เพื่อ
เหตุผลดา้นตวับุคคล  และใหค้  านึงถึงจ  านวนของลูกจา้งทั้งประจ าและชัว่คราวท่ีปฏิบติังานในงานนั้นดว้ย 
ทั้งน้ีเพ่ือมิใหเ้กิดปัญหาคนลน้งาน  และเป็นการประหยดังบประมาณดา้นรายจ่ายดา้นบุคคลขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลดว้ย และใหพ้ิจารณาถึงความส าคญั ความเหมาะสมและถูกตอ้งของกรอบต าแหน่งในงาน
นั้นดว้ยโดยเฉพาะอยา่งยิง่  ควรจะใหต้  าแหน่งในงานนั้นสามารถรองรับความกา้วหนา้ของบุคลากรในงานนั้น
ได ้

  ขอ้  33  ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพของงานเปล่ียนแปลงไปมาก และไดพ้จิารณาขออนุมติั
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการใด ควรพิจารณาจดัหาต าแหน่งเพื่อรองรับบุคลากรผูค้รอง
ต าแหน่งเดิมท่ีขออนุมติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งดว้ย และก่อนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะขออนุมติั
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาด าเนินการกบัต าแหน่งท่ีว่าง และมีความ
จ าเป็นนอ้ยเสียก่อน  โดยการปรับเกล่ียต าแหน่งไปไวใ้นงานท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วน 
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  ขอ้  34  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ตามขอ้ 32  

หากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  เห็นว่าการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งยงัไม่
เหมาะสม ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.
อบต.จงัหวดั)  หากองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความเห็นวา่การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งมีความเหมาะสม
แลว้ และแจง้ยนืยนัการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั)   ใหเ้สนอเร่ืองพร้อมความเห็นใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ตามวรรคหน่ึงเป็น
ประการใด ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  และองคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  

  ขอ้  35  ในระหว่างการประกาศใชบ้งัคบัแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีเหตุผลความจ าเป็นตอ้งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพื่อรองรับภารกิจ หนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ ลกัษณะงาน หรือปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอขอปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่งต่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  ขอ้  36  กรณีการขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามขอ้ 30 เป็น
การก าหนดต าแหน่งสายงานใหม่ ซ่ึงเป็นสายงานท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ยงัไม่ได้
จดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้น ในการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งดงักล่าว ให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้น  เสนอไปพร้อมกนั
ดว้ย  ทั้งน้ี  เพ่ือแสดงใหท้ราบถึงประเภทต าแหน่ง ช่ือต าแหน่งสายงาน ลกัษณะงาน โดยทัว่ไป หนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบของต าแหน่ง ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง   
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  หากมีความ
เห็นชอบตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอ ใหเ้สนอเร่ืองขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ร่าง
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พร้อมความเห็นใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  (ก.อบต.) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ    
  หากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) มีมติไม่เห็นชอบตามท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ใหน้ าความท่ีก  าหนดในขอ้ 34 มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

  ขอ้  37  เมื่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บความเห็นชอบ ในการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งตามขอ้ 27 (2)  ขอ้ 29  ขอ้ 30  หรือขอ้ 31  แลว้แต่กรณีใหถื้อว่าเป็นการปรับปรุงแผนอตัราก าลงั
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น  โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงรายละเอียดใน
แผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อไป 
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หมวด  3 

อัตราเงนิเดือนและวธีิการจ่ายเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ส่วนที่ 1 

อัตราเงนิเดือนและวธีิการจ่ายเงนิเดือน 

  ขอ้  38  อตัราเงินเดือน  อตัราเงินประจ าต าแหน่งและการรับเงินประจ าต าแหน่งของ
พนกังานส่วนต าบล   ใหน้ ากฎหมายว่าดว้ยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งท่ีก  าหนดส าหรับขา้ราชการพล
เรือนมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  การจ่ายเงินเดือน  และเงินประจ าต าแหน่งใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
หรือระเบียบท่ีก  าหนดไวส้ าหรับขา้ราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

  ขอ้  39  ใหพ้นกังานส่วนต าบลไดรั้บเงินเดือนตามต าแหน่ง ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่ง
ใด ระดบัใด ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัตามบญัชีอตัราเงินเดือนขา้ราชการพลเรือน 
ทา้ยพระราชบญัญติัเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  พ.ศ. 2538   ดงัน้ี 
 (1)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใดในระดบั  1  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 1 
 (2)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใดในระดบั  2  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 2 
 (3)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใดในระดบั  3  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 3 
 (4)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใดในระดบั  4  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 4 
 (5)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใดในระดบั  5  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 5 
 (6)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใดในระดบั  6  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 6 
 (7)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใดในระดบั  7  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 7 
 (8)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใดในระดบั  8  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั  ท 8 
 ขอ้  40  พนกังานส่วนต าบลผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใด ระดบัใด โดยไดรั้บเงินเดือน
ในอนัดบัใดตามขอ้ 39  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนั้น  เวน้แต่ 

 (1)  ผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าขั้นต ่าของอนัดบันั้นอยูแ่ลว้  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนเท่าเดิม 
  (2)  ผูน้ั้นไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวิชาชีพ และ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือ
วิชาชีพนั้น เป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  และก าหนดเงินเดือนท่ีควรไดรั้บในอนัดบั
และขั้นใดใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัและขั้นท่ีตามท่ีก  าหนดในขอ้  41   
  (3)  ผูน้ั้นไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษา หรือวิชาชีพเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน   และ 
ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษา  
หรือวิชาชีพท่ีไดรั้บเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึนนั้นเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งและก าหนด
เงินเดือนท่ีควรไดรั้บในอนัดบั และขั้นใด ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือผูซ่ึ้งไดรั้บ
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มอบหมายจากประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล อาจปรับใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัและ
ขั้นท่ีตามท่ีก  าหนดในขอ้  41          
  (4)  ผูน้ั้นไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในสายงานใดท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ใหต้  าแหน่งในสายงานนั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าขั้นต ่า
ของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดบันั้น ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัและขั้นท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 
  (5)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใดในระดบัท่ีต ่ากว่าต าแหน่งเดิม  โดยเป็นความประสงค์
ของตวัพนกังานส่วนต าบลนั้น ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งในขั้นท่ี
เทียบไดต้รงกนักบัขั้นเงินเดือนของอนัดบัเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอนัดบัท่ีพนกังานส่วนต าบล
จะไดรั้บ เม่ือไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งทา้ยประกาศน้ี แต่ถา้ผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอนัดบั
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งอยูแ่ลว้ ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือนส าหรับ
ต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
  (6)  ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนต าแหน่งใด ถา้ไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าขั้น
ต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้นอยูแ่ลว้ ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับ
ต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งในขั้นท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขั้นเงินเดือนของอนัดบัเดิม  ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่
ละอนัดบั ท่ีพนกังานส่วนต าบลจะไดรั้บเม่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งทา้ยประกาศน้ี 

  ขอ้  41  การก าหนดใหผู้ท่ี้ไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศกึษาหรือวิชาชีพตามขอ้ 
40 (2) และผูท่ี้ไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน ตามขอ้ 40 (3) 
ไดรั้บเงินเดือนในอนัดบัใด และขั้นใด ใหพิ้จารณาด าเนินการดงัน้ี 
  (1)  ปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีไดรั้บเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน  ตอ้งเป็นปริญญา หรือ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) รับรองวา่เป็น
คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง โดยใหพ้ิจารณาปรับอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามคุณวฒิุได ้ ไม่ว่า
พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นจะไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพดงักล่าวอยูก่่  หรือระหว่างเขา้รับ
ราชการ  หรืออยูใ่นระหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
  (2)  การปรับอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงต าแหน่ง หรือ
เปล่ียนระดบัต าแหน่ง และตอ้งใหไ้ดรั้บเงินเดือนไม่สูงกว่าระดบัและขั้นของอตัราเงินเดือนท่ีควรไดรั้บตาม
ตารางก าหนดอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามคุณวุฒิ  ทา้ยประกาศน้ี  
  (3)  การปรับอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามคุณวุฒิ  ตอ้งใหม้ีผลไม่ก่อนวนัท่ีพนกังานส่วน
ต าบลผูน้ั้นส าเร็จการศึกษา  และไม่ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ีจะขอปรับอตัราเงินเดือนให้
ไดรั้บตามคุณวุฒินั้น รวมถึงไม่ก่อนวนัท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ได้
ก  าหนดใหป้ริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีไดรั้บมาเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ง 
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  ในกรณีพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไดรั้บอนุญาตใหล้าศึกษาเพ่ิมเติม  การปรับอตัราเงินเดือนให้
ไดรั้บตามคุณวุฒิ   ใหมี้ผลไม่ก่อนวนัท่ีผูน้ั้นรายงานตวัต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลหลงัส าเร็จการศกึษา 
  ในกรณีท่ีไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึนก่อนวนัท่ีเขา้รับ
ราชการหรืออยูร่ะหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ   การปรับอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามคุณวฒิุตอ้งมีผลไม่
ก่อนวนัพน้ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
  ในกรณีท่ีไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพ่ิมข้ึน หรือสูงข้ึนหลงัวนัเขา้รับราชการ
และพน้ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการแลว้โดยมิไดรั้บอนุญาตใหล้าศึกษาเพ่ิมเติมตามวรรคสอง การปรับอตัรา
เงินเดือนใหไ้ดรั้บตามคุณวุฒิ  ใหม้ีผลไม่ก่อนวนัท่ีไดรั้บปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพ่ิมข้ึนหรือ
สูงข้ึน 
  (4)  การสัง่ปรับอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามคุณวุฒิ  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเป็นผูส้ัง่ โดยมิใหย้อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 
  ในกรณีท่ีไดเ้สนอเร่ืองราวไวก่้อนวนัเร่ิมตน้ปีงบประมาณ และไม่สามารถสัง่ปรับให้ในวนั
เร่ิมตน้ปีงบประมาณ ก็ใหส้ัง่ปรับอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามคุณวฒิุไดต้ั้งแต่วนัเร่ิมตน้ปีงบประมาณ ทั้งน้ีให้
ปรับอตัราเงินเดือนใหไ้ดรั้บตามวุฒิก่อนการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 

  ขอ้  42  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ด  ไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งตามท่ีก  าหนดไวใ้นหมวดอื่น
แห่งประกาศน้ี   และไดก้  าหนดการใหไ้ดรั้บเงินเดือนเป็นอยา่งอ่ืนไวโ้ดยเฉพาะ ใหพ้นกังานส่วนต าบลผูน้ั้น
ไดรั้บเงินเดือนตามท่ีก  าหนดในหมวดนั้น 

  ขอ้  43  กรณีอ่ืนนอกจากท่ีไดก้  าหนดในหมวดน้ี  ใหเ้สนอคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พจิารณาอนุมติัเป็นราย ๆ ไป 

ส่วนที่  2 

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

  ขอ้  44  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัใหม้ีประโยชนต์อบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วน
ต าบล เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ แรงจูงใจ และเป็นสวสัดิการต่างๆ ในการปฏิบติัราชการของ
พนกังานส่วนต าบลทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีก  าหนดไวส้ าหรับขา้ราชการพลเรือน 

  ขอ้  45  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีบริหารจดัการการจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งไดต้  ่ากว่าท่ีก  าหนดในมาตรา 35  แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 และไดบ้ริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด สามารถจดัประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนแก่พนกังานส่วนต าบลเป็นพิเศษอีกก็ได ้     
  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลตามท่ีก  าหนดในวรรคหน่ึง ตอ้งมีลกัษณะเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและเป็นการจ่ายให้
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ในลกัษณะของสวสัดิการส าหรับพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยใหน้ าเงิน
ในส่วนท่ีเหลือจากกรณีท่ี ค่าใชจ่้าย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่สูงกว่าร้อยละส่ีสิบ ตามมาตรา 
35 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 แต่ทั้งน้ีวงเงินค่าประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนของพนกังานส่วนต าบลหรือลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีไดรั้บแต่ละคนไม่เกินหา้เท่าของ
อตัราเงินเดือน หรือค่าจา้ง  

  ขอ้  46  องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจก าหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วน
ต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามขอ้  45  ไดด้งัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายการเพ่ิมข้ึนใหม่นอกเหนือจากประเภทตามท่ี
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน (ก.ถ.) ประกาศก าหนด  และก าหนดอตัรา
ค่าตอบแทนตลอดทั้งหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทใหม่นั้น   
  (2)  ก าหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนในลกัษณะท่ีเป็นเงินเพ่ิมพิเศษจากรายการประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน (ก.ถ.) ประกาศก าหนด  

  ขอ้  47  เมื่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามขอ้ 46 แลว้ให้
เสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณา ในการพิจารณาของคณะ กรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ใหค้  านึงถึงสิทธิ สวสัดิการของพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งท่ีไดรั้บ 
ความจ าเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  เมื่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาและมีมติใหค้วามเห็นชอบ
แลว้   ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลประกาศใชบ้งัคบัต่อไป ทั้งน้ี ใหมี้ผลใชบ้งัคบัไม่
ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) มีมติใหค้วามเห็นชอบการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนนั้น 

  ขอ้  48  การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนต าบล หรือ
ลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามขอ้ 46 (1)  ใหมี้อตัราค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากท่ีก  าหนดไว้
เดิม  หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามท่ี
ก  าหนดไวใ้นขอ้ 47  โดยอนุโลม 

  ขอ้  49  การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนต าบล หรือ
ลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามขอ้ 46 (2)  ใหมี้อตัราค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากท่ีก  าหนดไว้
เดิมใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 47 โดยอนุโลม เวน้แต่การก าหนดใหม้ี
อตัราค่าตอบแทนลดลงต ่ากว่าอตัราท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีก  าหนดไวส้ าหรับขา้ราชการพลเรือนจะไดรั้บ
หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนนั้นจะกระท ามิได ้ 

  ขอ้  50  ในกรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังาน
ส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามขอ้ 46  แลว้หากปรากฏว่าองคก์ารบริหารส่วนต าบล
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นั้นไม่สามารถบริหารจดัการการจ่ายเงินเดือน ค่าจา้งและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนท่ีก  าหนดตามขอ้ 46 (1) และ (2)  เป็นล าดบัแรก เพื่อมใิหข้ดัหรือแยง้ และไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  การปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหน่ึง  ใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบลด าเนินการตามท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 48  หรือขอ้  49  โดยอนุโลม 

  ขอ้  51  พนกังานส่วนต าบลอาจไดรั้บเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ  ตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

  ขอ้  52  พนกังานส่วนต าบลอาจไดรั้บเงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว ตามภาวะเศรษฐกิจตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

  ขอ้  53  บ าเหน็จบ านาญของพนกังานส่วนต าบล ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน   

หมวด  4 

การคดัเลือก 

  ขอ้  54  การคดัเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่ง
พนกังานส่วนต าบลและการคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน ให้
ด  าเนินการได ้4 วิธี ดงัน้ี 

(1) การสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจุบุคคลเขา้รับราชการและแต่งตั้งใหเ้ป็นพนกังานส่วน
ต าบลหรือเพือ่แต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้  ารงต าแหน่งในสายงานท่ีสอบแข่งขนัได ้ในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนั้น  
  (2)  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจ่  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั เพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับ
ราชการและแต่งตั้งใหเ้ป็นพนกังานส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น  
  (3)  การสอบคดัเลือก  เพ่ือแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้  ารงต าแหน่งในต่างสายงาน หรือ
แต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนในสายงานเดียวกนั หรือแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลต าแหน่ง
ผูป้ฏิบติังานใหด้  ารงต าแหน่งบริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   
  (4)  การคดัเลือก  เพ่ือแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนในระดบั
ควบส าหรับต าแหน่งท่ีก  าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบหรือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งสูงข้ึนนอกระดบัควบ
ส าหรับต าแหน่งท่ีก  าหนดเป็นต าแหน่งส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใหด้  ารงต าแหน่งใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน      

ขอ้  55  การด าเนินการคดัเลือก  โดยการสอบแข่งขนั  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่
จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั  การสอบคดัเลือก  และการคดัเลือกตามท่ีก  าหนดในหมวดน้ี คณะกรรมการพนกังาน
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ส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)
ใหเ้ป็นผูด้  าเนินการแทนตอ้งด าเนินการอยา่งเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ โดยค านึงถึงหลกัวิชาการ
วดัผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาคและตอ้งเปิดโอกาสใหพ้นกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลอ่ืน  ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น และมีความประสงคส์มคัรเขา้รับการคดัเลือก มีสิทธิเขา้รับการคดัเลือกดว้ย
โดยการประกาศผลการคดัเลือกใหด้  าเนินการอยา่งเปิดเผย     

ส่วนที่  1 

การสอบแข่งขัน 

  ขอ้  56  การสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนกังานส่วนต าบล  ตามขอ้ 54 (1) ให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นผูด้  าเนินการสอบแข่งขนั ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  เห็นสมควร   อาจมอบใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการ
แทนก็ได ้

ขอ้  57  การสอบแข่งขนั การก าหนดหลกัสูตร วิธีการสอบแข่งขนัและวิธีด  าเนินการเก่ียวกบั
การสอบแข่งขนั ตลอดจนเกณฑก์ารตดัสิน การข้ึนบญัชีสอบแข่งขนัได ้ การน ารายช่ือผูส้อบแข่งขนัได้
ต  าแหน่งหน่ึงไปข้ึนบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่งอ่ืน และการยกเลิกบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ ใหเ้ป็นไป
ตามท่ีก  าหนด  ดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ใหผู้ด้  าเนินการสอบแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนั 
 (2)  หลกัสูตรและวิธีการสอบแข่งขนัอยา่งนอ้ยตอ้งมี  3  ภาค  คือ   

(ก)  ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป    ใหท้ดสอบโดยวิธีสอบขอ้เขียน 
(ข)  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ใหท้ดสอบโดย วิธีสอบ

ขอ้เขียน  หรือวิธีสอบปฏิบติั หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได ้
(ค)  ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง ใหป้ระเมินบุคคลเพือ่พิจารณาความเหมาะสมกบั

ต าแหน่งหนา้ท่ี 
(3)  ผูส้มคัรสอบตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบติัหรือไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มส าหรับพนกังานส่วนต าบล

หรือไดรั้บการยกเวน้จากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) และตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  
(ก.อบต.) ก าหนด 

(4)  การประกาศรับสมคัรสอบใหร้ะบุช่ือต าแหน่ง คุณสมบติัทัว่ไป คุณสมบติัเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง เงินเดือนท่ีจะไดรั้บ วนัเวลาและสถานท่ีสอบ เอกสารหลกัฐานท่ีใชใ้นการสอบ หลกัสูตรและวิธีการ
สอบแข่งขนั เกณฑก์ารตดัสิน การข้ึนบญัชี และการยกเลิกบญัชี  

(5)  เกณฑก์ารตดัสิน ผูส้อบแข่งขนัไดต้อ้งไดค้ะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบไม่ต ่ากว่าร้อยละหกสิบ 
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(6)  การข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ ใหเ้รียงตามล าดบัจากผูส้อบแข่งขนัไดค้ะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดบั  และใหบ้ญัชีสอบแข่งขนัใชไ้ดไ้ม่เกิน 2 ปี  นบัแต่วนัข้ึนบญัชี   เวน้แต่มกีารสอบแข่งขนัใน
ต าแหน่งเดียวกนันั้น และไดข้ึ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่แลว้ 

  ขอ้  58  ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนัแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนัข้ึนคณะ
หน่ึงจ านวนไม่นอ้ยกว่า  5  คน   ดงัน้ี  
  (1)  กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  เป็นผูด้  าเนินการสอบแข่งขนั  
ใหแ้ต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นประธานกรรมการและผูแ้ทน
หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท้รงคุณวฒิุ  หรือพนกังานส่วนต าบลเป็นกรรมการ 
  (2)  กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการสอบแข่งขนั  ใหแ้ต่งตั้งผูแ้ทนหน่วย
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท้รงคุณวุฒิ และพนกังานส่วนต าบลเป็นกรรมการ โดยคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็น
ประธานกรรมการ    

  ขอ้  59  คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนั   อาจตั้งกรรมการออกขอ้สอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการสอบแข่งขนัไดต้ามความจ าเป็น  

  ขอ้  60  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนัก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีสอบและระเบียบ
เก่ียวกบัการสอบไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น  และไม่ขดัต่อหลกัสูตรและวิธีการสอบแข่งขนั  แลว้ใหป้ระธานกรรมการ
ประกาศก่อนวนัสอบไม่นอ้ยกว่า  5  วนัท าการ 

  ขอ้  61  หลกัสูตรและวิธีการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคล  เขา้รับราชการในต าแหน่งระดบั
ต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก  าหนดทา้ยประกาศน้ี 

  ขอ้  62  ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนัประกาศรับสมคัรสอบ โดยระบุรายละเอียดในเร่ืองต่างๆ  
ดงัน้ี 

(1) ช่ือต าแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง  
(2) คุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะของผูมี้สิทธิสมคัรสอบส าหรับต าแหน่งนั้น 
(3) เงินเดือนท่ีจะไดรั้บ 
(4) วนั  เวลา  และสถานท่ีรับสมคัรสอบ 
(5) เอกสารและหลกัฐานท่ีใชใ้นการสมคัรสอบ 
(6) หลกัสูตรและวิธีการสอบแข่งขนั  เกณฑก์ารตดัสิน  การข้ึนบญัชี และการยกเลิก

บญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้
(7) เร่ืองอ่ืน ๆ  หรือขอ้ความอ่ืนท่ีผูส้มคัรสอบควรทราบ   

  ประกาศรับสมคัรสอบนั้น  ใหปิ้ดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมคัรสอบก่อน
วนัท่ีเร่ิมรับสมคัรสอบ  และจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมดว้ยก็ได ้
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  ขอ้  63  ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนัจดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีรับสมคัรสอบ   โดยใหม้ีก  าหนดเวลา
รับสมคัรสอบไม่นอ้ยกว่า  15  วนัท าการ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นตอ้งขยายก าหนดเวลารับสมคัรสอบแข่งขนัตามท่ี  
คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนัเสนอแนะ  ผูด้  าเนินการสอบแข่งขนัอาจประกาศขยายก าหนดเวลารับ
สมคัรสอบได ้  แต่ทั้งน้ีเวลาท่ีจะขยายตอ้งมีเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท าการ  นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัสุดทา้ยของ
การรับสมคัรสอบและจะตอ้งประกาศการขยายเวลานั้นก่อนวนัปิดรับสมคัรสอบคร้ังนั้นดว้ย 

  ขอ้  64  ใหผู้ส้มคัรสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งท่ีสมคัรสอบตามอตัราดงัน้ี 

(1) ต าแหน่งระดบั 1  หรือต าแหน่งระดบั 2  ต  าแหน่งละไม่ต ่ากว่า 50  บาทแต่ไม่เกิน 
100  บาท 

(2) ต าแหน่งระดบั 3  ข้ึนไป ต าแหน่งละไม่ต ่ากว่า 100  บาท แต่ไม่เกิน 200  บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนใหเ้มื่อไดป้ระกาศรายช่ือว่าเป็นผูม้ีสิทธิเขา้สอบแลว้ เวน้แต่  มีการยกเลิกการ
สอบคร้ังนั้นทั้งหมด  เน่ืองจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามขอ้ 69  จึงใหจ่้ายคืนค่าธรรมเนียมสอบ
แก่ผูส้มคัรสอบเฉพาะผูท่ี้มิไดม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได ้

ค่าธรรมเนียมสอบท่ีจดัเก็บไดต้ามท่ีก  าหนดในวรรคหน่ึง ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนั
สามารถน าไปเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการสอบแข่งขนัในคราวนั้นได ้

  ขอ้  65  ในกรณีท่ีผูส้มคัรสอบแข่งขนัผูใ้ด  เป็นขา้ราชการประเภทอ่ืน หรือขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน และประสงคจ์ะสมคัรสอบแข่งขนัในต าแหน่งท่ีมีระดบัไม่สูงกว่าต าแหน่งท่ีตนด ารงอยูซ่ึ่งใช้
คุณวฒิุเช่นเดียวกบัต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู ่ จะตอ้งยืน่หนงัสือรับรองจากผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจสัง่
บรรจุอนุญาตใหม้าสมคัรสอบแข่งขนัไดพ้ร้อมกบัใบสมคัรสอบ หากไม่มีหนงัสือรับรองดงักล่าวผูน้ั้นไม่มี
สิทธิเขา้สอบส าหรับการสอบแข่งขนัคร้ังนั้น 

  ขอ้  66  ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนัประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้สอบ  ก่อนวนัสอบไม่นอ้ย
กว่า  5  วนัท าการ 

  ขอ้  67  การตดัสินว่าผูใ้ดเป็นผูส้อบแข่งขนัได ้ ใหถื้อเกณฑว์่าตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนใน
แต่ละภาคท่ีสอบตามหลกัสูตรไม่ต ่ากว่าร้อยละหกสิบ  ทั้งน้ี  ใหค้  านึงถึงหลกัวิชาการวดัผลดว้ย 

  ขอ้  68  ในการสอบแข่งขนั จะตอ้งท าการสอบตามหลกัสูตรทุกภาค และคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบแข่งขนัจะก าหนดใหผู้ส้มคัรสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป หรือภาคความรู้
ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่งก่อน  แลว้จึงใหผู้ท่ี้สอบไดค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้  67  สอบ
ในภาคอ่ืนต่อไปก็ได ้

  ขอ้  69  กรณีท่ีปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอนัอาจท าใหเ้กิดความไม่เป็น
ธรรมในการสอบแข่งขนั ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนัรายงานใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนัทราบ
เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคร้ังนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะวิชาหรือเฉพาะ
ภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถา้หากผูด้  าเนินการสอบแข่งขนัใหย้กเลิก
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การสอบแข่งขนัเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแลว้  ก็ใหด้  าเนินการสอบแข่งขนัเฉพาะวิชานั้น  หรือเฉพาะ
ภาคนั้นใหม่  ส าหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเขา้สอบอีกต่อไป 

  ขอ้  70  เมื่อไดด้  าเนินการสอบแข่งขนัเสร็จแลว้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนั
รายงานผลการสอบต่อผูด้  าเนินการสอบแข่งขนั เพ่ือผูด้  าเนินการสอบแข่งขนัจะไดป้ระกาศข้ึนบญัชีผู ้
สอบแข่งขนัไดต่้อไป 

  ขอ้  71  การข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ ใหเ้รียงล  าดบัท่ีจากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดบั  ในกรณีท่ีมีผูส้อบไดค้ะแนนรวมเท่ากนั  ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผูอ้ยูใ่นล  าดบัท่ีสูงกว่า   ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่งเท่ากนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาค
ความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผูอ้ยูใ่นล  าดบัท่ีสูงกว่า  ถา้ไดค้ะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่งเท่ากนั ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปมากกว่า
เป็นผูอ้ยูใ่นล  าดบัท่ีสูงกว่า  ถา้ยงัคงไดค้ะแนนเท่ากนัอีก  ก็ใหผู้ไ้ดรั้บเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นล  าดบั
ท่ีสูงกว่า 

  ขอ้  72  บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัข้ึนบญัชี แต่ถา้มีการ
สอบแข่งขนัอยา่งเดียวกนันั้นอีก และไดข้ึ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่แลว้ บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดค้ร้ังก่อนเป็น
อนัยกเลิก  เวน้แต่ในกรณีท่ีไดม้ีการเรียกตวัผูส้อบแข่งขนัไดผู้ใ้ดใหม้ารายงานตวัเพื่อรับการบรรจุไปแลว้ก่อน
บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดม้ีอายเุกิน 2 ปี  หรือก่อนมีการข้ึนบญัชีสอบแข่งขนัไดใ้หม่แลว้แต่กรณี  ก็ใหก้ารข้ึน
บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดค้ร้ังก่อนนั้นยงัคงมีผลใชไ้ดต่้อไป   แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน  30  วนั  นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ี
บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดน้ั้นมีอายคุรบ  2  ปี หรือวนัท่ีข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่ แลว้แต่กรณี 

  ขอ้  73  ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนั เป็นเจา้ของบญัชีสอบแข่งขนัท่ีไดด้  าเนินการและมี
อ  านาจพิจารณาอนุญาตใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ืน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หรือส่วนราชการอ่ืน
ท่ีมีความประสงคจ์ะขอใชบ้ญัชีสอบแข่งขนัดงักล่าว เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัไดใ้หด้  ารงต าแหน่งสายงาน
เดียวกนัในส่วนราชการนั้น  โดยใหเ้รียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดบัท่ีท่ีสอบแข่งขนัไดต้ามบญัชีการสอบนั้น 

  ขอ้  74  ผูใ้ดไดข้ึ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้  ถา้มีกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ใหเ้ป็นอนั
ยกเลิกการข้ึนบญัชีผูน้ั้นไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้  คือ 

(1) ผูน้ั้นไดข้อสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งท่ีสอบได ้
(2) ผูน้ั้นไม่มารายงานตวัเพ่ือรับการบรรจุเขา้รับราชการ ภายในเวลาท่ีผูด้  าเนินการ

สอบแข่งขนั หรือผูมี้อ  านาจสัง่บรรจุและแต่งตั้งก  าหนดเวน้แต่มีเหตุจ  าเป็น และไดม้ีหนงัสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 10  วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีท าการไปรษณียรั์บลงทะเบียน 

(3) ผูน้ั้นมีเหตุไม่อาจเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไดต้ามก าหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง
ในต าแหน่งท่ีสอบได ้



 23 

(4) ผูน้ั้นประสงคจ์ะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัไดโ้ดยการโอน
แต่ส่วนราชการท่ีจะบรรจุไม่รับโอน และไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้แลว้ว่าจะไม่รับโอน ผูน้ั้นจึงไม่ประสงคจ์ะ
รับการบรรจุ 

(5) ผูน้ั้นไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งท่ีสอบไดไ้ปแลว้  ใหย้กเลิกการข้ึนบญัชี
ผูน้ั้นไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดทุ้กบญัชีในการสอบคร้ังเดียวกนั 

  ขอ้  75  ผูใ้ดถูกยกเลิกการข้ึนบญัชีผูน้ั้นไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดบ้ญัชีใดไปแลว้ ถา้บญัชี
นั้นยงัไม่ยกเลิก  และคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรจะ
อนุมติัใหข้ึ้นบญัชีผูน้ั้นไวใ้นบญัชีเดิมเป็นล าดบัแรกท่ีจะบรรจุในคร้ังต่อไปตามเดิมกไ็ด ้  ส าหรับผูซ่ึ้งถูก
ยกเลิกการข้ึนบญัชี  เน่ืองจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร เม่ือออกจาก
ราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย และประสงคจ์ะเขา้รับราชการในต าแหน่งท่ีสอบไดแ้ละบญัชีผู ้
สอบแข่งขนัไดน้ั้นยงัไม่ยกเลิก   ใหข้ึ้นบญัชีผูน้ั้นไวใ้นบญัชีเดิมเป็นล าดบัแรกท่ีจะบรรจุในคร้ังต่อไป 

  ขอ้  76  ในการด าเนินการสอบแข่งขนั ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  ส่งส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขนั 1  ชุด  และส าเนาประกาศ
รับสมคัรสอบ 2  ชุด  ไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก่อนเร่ิมรับสมคัร
สอบไม่นอ้ยกว่า 7  วนัท าการ 

(2)  เม่ือการสอบเสร็จส้ิน  ใหผู้ด้  าเนินการสอบแข่งขนัรายงานไปยงัส านกังานคณะกรรมการ
กลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ภายใน 5  วนัท าการนบัแต่วนัประกาศผลสอบโดยใหส่้งเอกสาร   
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) บญัชีกรอกคะแนน  1   ชุด 
(ข) ส าเนาบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ 1   ชุด 

(3)  เม่ือมีการยกเลิกการข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ หรือข้ึนบญัชีไวต้ามเดิมใหร้ายงานไปยงั
ส านกังาน คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ภายใน 70  วนัท าการนบัแต่วนัยกเลิกหรือข้ึน
บญัชีนั้น 
  (4)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัรสอบประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้สอบ
ก าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ประกาศผลสอบและอ่ืน ๆ  นอกจากท่ีก  าหนดไวเ้ดิมใหร้ายงานส านกังาน 
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) โดยด่วนท่ีสุด 

ส่วนที่  2 

การคดัเลือกกรณีทีม่ีเหตุพเิศษ 

  ขอ้  77  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั เพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับ
ราชการและแต่งตั้งใหเ้ป็นพนกังานส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นตามขอ้ 54 (2) ใหค้ณะ 
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กรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เห็นสมควรอาจมอบใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นผูด้  าเนินการแทนก็ได ้

ขอ้  78  การคดัเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจ่  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั ใหค้ณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก อาจพิจารณาด าเนินการโดยวิธีสมัภาษณ์ 
วิธีสอบขอ้เขียน วิธีสอบปฏิบติัหรือวิธีอ่ืนใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ไดต้ามความเหมาะสม โดยก าหนด
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหผู้ด้  าเนินการคดัเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก 
(2)  ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกตอ้งเป็นผูม้คุีณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งท่ีก  าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

  ขอ้  79  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  มอบหมายอาจคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนัไดใ้นกรณี ดงัน้ี 

(1) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผูไ้ดรั้บทุนรัฐบาล   ทุนเล่าเรียนหลวง  หรือทุนขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล   เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 

(2) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ท่ีคณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) อนุมติัใหส่้วนราชการใดจดัใหมี้การศึกษาข้ึน เพื่อเขา้รับราชการในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลนั้นโดยเฉพาะ 

(3) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผูส้ าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนกังาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดใหค้ดัเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นกรณีพิเศษได ้ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  คุณวุฒิท่ีก  าหนดใหค้ดัเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
• ปริญญาเอกทุกสาขา 
• ปริญญาสตัวแพทยศ์าสตร์ 
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพบ าบดั 
• ปริญญาวิทยาศาสตร์ทางกิจกรรมบ าบดั 
• ปริญญาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
• ปริญญาทางผงัเมือง 

 (ข)  ปริญญาหรือประกาศนียบตัรท่ีก  าหนดใหค้ดัเลือกเฉพาะต าแหน่ง 
• ปริญญาทางสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์  เพื่อเขา้รับราชการในต าแหน่งนกัสงัคม

สงเคราะห์ 
• ปริญญาทางการพยาบาล  เพื่อเขา้รับราชการในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 
• ปริญญาโททางกฏหมายเพื่อเขา้รับราชการในต าแหน่งนิติกร 
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• ประกาศนียบตัรทางการพยาบาล หรือทางการพยาบาลและผดุงครรภเ์พื่อเขา้
รับราชการในต าแหน่งพยาบาลเทคนิค 

• ประกาศนียบตัรทางช่างทนัตกรรม   เพื่อเขา้รับราชการในต าแหน่งช่างทนัตก
รรม 2    หรือทนัตสาธารณสุข 2 

(ค)  คุณวฒิุการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
• คุณวฒิุการศกึษาปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงของทุกสาขาวิชา จาก

สถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง  และคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  
( ก.อบต.) ไดก้  าหนดให ้

• คุณวฒิุการศึกษาในสาขาวิชานั้นเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพ่ือเขา้รับราชการและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใน
ระดบั 3 หรือระดบั 4 

(4) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัได ้  ซ่ึงไม่สามารถรับการบรรจุไดเ้มื่อถึง
ล  าดบัท่ีท่ีสอบได ้ เน่ืองจากอยูใ่นระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร และ
ไดม้ารายงานตวัขอรับการบรรจุ  เม่ือบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดท่ี้ผูน้ั้นสอบไดถู้กยกเลิกไปแลว้ 

(5) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัได ้ ซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได้
เน่ืองจากไดม้ารายงานตวัเพื่อขอรับการบรรจุแลว้  แต่มีเหตุผลท่ีไม่อาจเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในต าแหน่งท่ี
สอบแข่งขนัไดต้ามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 

(6) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและความช านาญสูงเขา้รับ
ราชการในฐานะผูช้  านาญการ 

  ขอ้  80  การคดัเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผูไ้ดรั้บทุนรัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศตามขอ้ 79 (1) หรือผูส้ าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตรท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) อนุมติัใหส่้วนราชการใดจดัใหมี้การศึกษาข้ึน  
เพื่อเขา้รับราชการในองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นโดยเฉพาะ ตามขอ้ 79 (2)  ใหผู้ด้  าเนินการคดัเลือก
ด าเนินการ   ดงัน้ี 

(1) ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุ   ยืน่ใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนดพร้อมหลกัฐาน
การศึกษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด 

(2) ใหผู้ด้  าเนินการคดัเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกข้ึนคณะหน่ึง
จ านวนไมน่อ้ยกว่า  5  คน  ดงัน้ี 

(ก)  กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  เป็นผูด้  าเนินการใหแ้ต่งตั้ง
กรรมการในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นประธานกรรมการ และผูแ้ทนหน่วย
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือพนกังานส่วนต าบล  เป็นกรรมการ 
  (ข)  กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการ ใหแ้ต่งตั้งปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเป็นประธานกรรมการ    และผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือพนกังานส่วนต าบลเป็นกรรมการ 
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     (3)  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก   พิจารณาคดัเลือกจากใบสมคัร หลกัฐาน
การศึกษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด นอกจากน้ีอาจใชว้ิธี
สมัภาษณ์เพ่ิมเติมอีกก็ได ้  และในการจดัล  าดบัผูไ้ดรั้บคดัเลือกเพ่ือบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั้งใหด้  ารง
ต าแหน่งใดในองคก์ารบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกอาจพิจารณาก าหนดใหผู้ม้ีคะแนน
ผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลกัสูตรสูงเป็นผูอ้ยูใ่นล  าดบัตน้ สามารถไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการก่อน หรือ
พิจารณาบรรจุตามองคป์ระกอบอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได ้

ขอ้  81  การคดัเลือกผูส้ าเร็จการศกึษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  
(ก.อบต.) ก  าหนดใหค้ดัเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นกรณีพิเศษได ้ ตามขอ้ 79 (3) ใหผู้ด้  าเนินการ
คดัเลือกด าเนินการ ดงัน้ี 
  (1)  ประกาศรับสมคัรคดัเลือก  ใหร้ะบุรายละเอียดในเร่ือง ช่ือต าแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง
คุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะของผูมี้สิทธิสมคัรเขา้รับการคดัเลือกส าหรับต าแหน่งนั้น เงินเดือนท่ีจะ
ไดรั้บ  วนั  เวลา  และสถานท่ีรับสมคัร  แบบใบสมคัร  คุณวุฒิการศกึษา  เอกสารและหลกัฐานท่ีใชใ้นการ
สมคัร  ทั้งน้ี  การประกาศรับสมคัรคดัเลือกนั้น ใหปิ้ดไวใ้นท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีรับสมคัรก่อนวนัท่ีเร่ิมรับ
สมคัรคดัเลือก   และจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมดว้ยก็ได ้
  (2)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุ ยืน่ใบสมคัรตามแบบท่ีก าหนด พร้อมหลกัฐาน
การศึกษาและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกก าหนด  โดยใหผู้ส้มคัรเขา้รับการ
คดัเลือกเสียค่าธรรมเนียมเขา้รับการคดัเลือก  ส าหรับต าแหน่งท่ีสมคัรตามอตัรา ดงัน้ี 

(ก)  ต าแหน่งระดบั 1  หรือต าแหน่งระดบั  2  ต าแหน่งละไม่ต ่ากว่า 50  บาท แต่ไม่เกิน  100  

บาท 
(ข)  ต าแหน่งระดบั  3  ข้ึนไป  ต  าแหน่งละไม่ต ่ากว่า   100  บาท    แต่ไม่เกิน  200  บาท 

  ค่าธรรมเนียมสมคัรเขา้รับการคดัเลือกน้ี  จะไมจ่่ายคืนใหเ้มื่อไดม้ีการรับสมคัรเสร็จเรียบร้อย
ถูกตอ้งแลว้ 
  (3)  ใหผู้ด้  าเนินการคดัเลือก  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกข้ึนคณะหน่ึงจ านวน
ไม่นอ้ยกว่า  5  คน  ดงัน้ี 

(ก)  กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  (ก.อบต.จงัหวดั)  เป็นผูด้  าเนินการใหแ้ต่งตั้ง
กรรมการในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นประธานกรรมการ และผูแ้ทนหน่วย
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือพนกังานส่วนต าบลเป็นกรรมการ 
  (ข) กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการ ใหแ้ต่งตั้งปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เป็นประธานกรรมการ  และผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง   หรือพนกังานส่วนต าบลเป็นกรรมการ 

(4) คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก อาจพิจารณาคดัเลือกโดยวิธีสมัภาษณ์วิธีสอบขอ้เขียน 
วิธีสอบปฏิบติั หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ไดต้ามความเหมาะสม   ในการน้ีคณะกรรมการด าเนินการ
คดัเลือกอาจตั้งกรรมการสมัภาษณ์  กรรมการออกขอ้สอบหรือกรรมการทดสอบการปฏิบติังานหรือกรรมการ
อ่ืนหรือเจา้หนา้ท่ีใหด้  าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ไดต้ามความจ าเป็น 
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  (5)  เมื่อไดด้  าเนินการคดัเลือกเสร็จแลว้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกรายงานผลการ
คดัเลือกต่อผูด้  าเนินการคดัเลือก โดยจดัท าบญัชีรายช่ือผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกและจดัเรียงล าดบัตามผลคะแนน
ตาม (4) เพื่อผูด้  าเนินการคดัเลือกจะไดป้ระกาศผลการคดัเลือก และบรรจุและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ี
คดัเลือกตามล าดบัต่อไป 
  (6)  ในกรณีท่ีมีผูผ้า่นการคดัเลือกมากกว่าจ  านวนต าแหน่งว่าง และภายหลงัมีต าแหน่งว่าง
เพ่ิมอีก  ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผูผ้า่นการคดัเลือกท่ีเหลืออยูใ่นล าดบัท่ีถดัไปตามประกาศ  ผลการคดัเลือกนั้น  
หรืออาจด าเนินการคดัเลือกใหม่ก็ได ้  ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล     (ก.
อบต.จงัหวดั) 

  ขอ้  82  การคดัเลือกผูส้อบแข่งขนัได ้ ซ่ึงไม่สามารถรับการบรรจุไดเ้มื่อถึงล  าดบัท่ีท่ีสอบได ้ 
เน่ืองจากอยูใ่นระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร และไดม้ารายงานตวั
ขอรับการบรรจุ เม่ือบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดท่ี้ผูน้ั้นสอบไดถู้กยกเลิกไปแลว้ ตามขอ้ 79 (4)  ใหค้ณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  มอบใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก  ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุยืน่ใบสมคัร  และหนงัสือรับรองประวติัการรับราชการ
ทหารตามแบบท่ีก าหนด  พร้อมดว้ยส าเนาหลกัฐานการศกึษาและส าเนาหลกัฐานการรับราชการ  ทหารตาม
กฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร  
  (2)  เมื่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่า  ผูน้ั้นพน้จากราชการทหารโดยไม่
มีความเสียหายและมารายงานตวัเพื่อขอรับการบรรจุเขา้รับราชการภายใน 180 วนั นบัแต่วนัพน้จากราชการ
ทหาร  
  (3)  หากองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นมีต าแหน่งท่ีผูน้ั้นสอบแข่งขนัไดว้่างอยู ่ ใหด้  าเนินการ
สัง่บรรจุและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งนั้นได ้

  ขอ้  83  การคดัเลือกผูส้อบแข่งขนัได ้  ซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดเ้น่ืองจาก
ไดม้ารายงานตวัเพื่อขอรับการบรรจุแลว้    แต่มีเหตุผลท่ีไม่อาจเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในต าแหน่งท่ี
สอบแข่งขนัไดต้ามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง ตามขอ้ 79 (5)  ใหค้ณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  มอบใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการ  ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรับการบรรจุยืน่หนงัสือแสดงความจ านงขอบรรจุเขา้รับราชการและ
เขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการภายใน 15  วนั นบัแต่วนัครบก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง  
  (2)  เมื่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดพ้ิจารณาแลว้  เห็นสมควรท่ีจะบรรจุผูน้ั้นเขา้รับราชการ 
  (3)  หากองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น  มีต  าแหน่งท่ีผูน้ั้นสอบแข่งขนัไดว้่างอยูใ่หด้  าเนินการ
สัง่บรรจุและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งนั้นได ้    

  ขอ้  84  การคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและความช านาญสูง เพื่อบรรจุเขา้รับ
ราชการในฐานะผูช้  านาญการในองคก์ารบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล(ก.อบต.
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จงัหวดั) มอบใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก  โดยด าเนินการตามท่ีก  าหนดใน หมวด 5 
ขอ้  111  ถึงขอ้  115  

  ขอ้  85  เมื่อไดม้ีการด าเนินการคดัเลือก ตามท่ีก  าหนดในประกาศน้ี ใหค้ณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  ส่งส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือก 1  ชุด  และส าเนาประกาศรับ
สมคัรคดัเลือก 2  ชุด ไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)ก่อนเร่ิมรับสมคัร
คดัเลือกไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการ 
 (2)  เมื่อการคดัเลือกเสร็จส้ิน ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) รายงาน
ไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ภายใน 5  วนัท าการนบัแต่วนัประกาศผล
การคดัเลือก หรือด าเนินการคดัเลือกแลว้เสร็จ  โดยใหส่้งส าเนาบญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือก 1  ชุด หรือรายงาน
ผลการคดัเลือก 1  ชุด 
  (3)  หากมกีารเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัร ประกาศผลการคดัเลือกและอ่ืนๆ 
นอกจากท่ีก  าหนดไวเ้ดิมใหร้ายงานส านกังาน คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) โดยด่วน
ท่ีสุด 

ส่วนที่  3 

การสอบคดัเลือก 

  ขอ้  86  การสอบคดัเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้  ารงต าแหน่งตามขอ้ 54 (3)  ให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นผูด้  าเนินการสอบคดัเลือก  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เห็นสมควรอาจมอบใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการแทนก็
ได ้ เวน้แต่การสอบคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารใหค้ณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  เป็นผูด้  าเนินการสอบคดัเลือก  

  ขอ้  87  ใหผู้ด้  าเนินการสอบคดัเลือก แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคดัเลือกข้ึนคณะหน่ึง 
จ านวนไมน่อ้ยกว่า  7  คน  ดงัน้ี 
  (1)  กรณีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  เป็นผูด้  าเนินการสอบคดัเลือก  
ใหแ้ต่งตั้งประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูท้รงคุณวฒิุ และผูแ้ทนหน่วยราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการ โดยคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมจาก 3 ฝ่าย คือฝ่ายผูแ้ทนทอ้งถ่ินฝ่ายผูท้รงคุณวุฒิ และ
ผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 
  (2)  กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการสอบคดัเลือก  ใหแ้ต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุ
ผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งและพนกังานส่วนต าบลเป็นกรรมการโดยคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมจาก 3 
ฝ่าย คือฝ่ายผูแ้ทนทอ้งถ่ิน ฝ่ายผูท้รงคุณวุฒิ และผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ 
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ขอ้  88  คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกอาจตั้งกรรมการออกขอ้สอบ  กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง  หรือกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีด  าเนินการในเร่ืองการกรอกคะแนนหรือ
เร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการสอบคดัเลือกไดต้ามความจ าเป็น 

ขอ้  89  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกก าหนดวนั เวลา สถานท่ีสอบขอ้เขียน
สมัภาษณ์  และระเบียบเก่ียวกบัการสอบไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น  และไม่ขดัต่อหลกัสูตรและวิธีการด าเนินการเก่ียวกบั
การสอบคดัเลือกน้ี  แลว้ใหป้ระธานกรรมการประกาศก่อนวนัสอบไม่นอ้ยกว่า  5 วนัท าการ 

ขอ้  90  หลกัสูตรและวิธีการสอบคดัเลือก  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก  าหนดทา้ยประกาศน้ี 

ขอ้  91  ใหผู้ด้  าเนินการสอบคดัเลือกประกาศรับสมคัรสอบ  โดยระบุช่ือต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 
คุณสมบติัของผูม้ีสิทธิสมคัรสอบ หลกัสูตรและวิธีการสอบคดัเลือก และขอ้ความอ่ืนท่ีผูส้มคัรสอบควรทราบ 

ขอ้  92  ใหผู้ด้  าเนินการสอบคดัเลือกจดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีรับสมคัรสอบ โดยใหม้ีก  าหนดเวลารับ
ใบสมคัรสอบไม่นอ้ยกว่า 10 วนัท าการ 

ขอ้  93  ผูม้ีสิทธิสมคัรสอบคดัเลือกจะตอ้งเป็นผูม้คุีณสมบติัครบถว้น ตามท่ีก  าหนดใน
ประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือก  ตามขอ้ 91 ในวนัรับสมคัรสอบคดัเลือก     

ขอ้  94  ใหผู้ด้  าเนินการสอบคดัเลือกประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้สอบก่อนวนัสอบไม่นอ้ยกวา่  
5  วนัท าการ 

ขอ้  95  การตดัสินว่าผูใ้ดเป็นผูส้อบคดัเลือกไดใ้หถื้อเกณฑว์่า   ตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนใน
แต่ละภาคท่ีสอบตามหลกัสูตรไม่ต ่ากว่าร้อยละหกสิบ  ทั้งน้ีใหค้  านึงถึงหลกัวิชาวดัผลดว้ย 

ขอ้  96  การสอบคดัเลือกจะตอ้งสอบตามหลกัสูตรทุกภาค  แต่คณะกรรมการด าเนินการ
สอบคดัเลือกจะก าหนดใหผู้ส้มคัรสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  หรือภาคความรู้ความสามารถท่ี
ใชเ้ฉพาะต าแหน่งก่อน แลว้จึงใหผู้ส้อบไดค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 95  สอบในภาคอ่ืนต่อไปก็ได ้

ขอ้  97  ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอนัอาจท าใหเ้กิดความไม่เป็น
ธรรมในการสอบคดัเลือก  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกรายงานใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ทราบ เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคดัเลือกคร้ังนั้นทั้งหมด หรือจะ
พิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถา้หาก
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ใหย้กเลิกการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคใดแลว้  ก็ให้
ด  าเนินการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  ส าหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
ไม่มีสิทธิเขา้สอบอีกต่อไป 

ขอ้  98  เมื่อไดด้  าเนินการสอบคดัเลือกเสร็จแลว้   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือก
รายงานผลการสอบต่อผูด้  าเนินการสอบคดัเลือก เพื่อจะไดป้ระกาศรายช่ือผูส้อบคดัเลือกไดต่้อไป 
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  ขอ้  99  การข้ึนบญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้ ใหเ้รียงล าดบัท่ีจากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดบั ในกรณีท่ีมีผูส้อบไดค้ะแนนรวมเท่ากนั ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผูอ้ยูใ่นล  าดบัท่ีสูงกว่า  ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่งเท่ากนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาค
ความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผูอ้ยูใ่นล  าดบัท่ีสูงกว่า  ถา้ไดค้ะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่งเท่ากนั  ใหผู้ไ้ดรั้บเลขประจ าตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นล  าดบัท่ีสูงกว่า 

  ขอ้  100  บญัชีผูส้อบคดัเลือกไดใ้หใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 2 ปีนบัตั้งแต่วนัข้ึนบญัชี แต่ถา้มีการสอบ
คดัเลือกอยา่งเดียวกนันั้นอีก และไดข้ึ้นบญัชีผูส้อบคดัเลือกไดใ้หม่แลว้ บญัชีผูส้อบคดัเลือกไดค้ร้ังก่อนเป็น
อนัยกเลิก   

ขอ้  101  ในการด าเนินการสอบคดัเลือก  ใหผู้ด้  าเนินการสอบคดัเลือกด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  ส่งส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือก 1 ชุด  และส าเนาประกาศ
รับสมคัรสอบ 3 ชุด  ไปยงัส านกังาน คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก่อนวนัเร่ิมตน้รับ
สมคัรสอบไม่นอ้ยกว่า  7  วนัท าการ 

(2)  เม่ือการสอบเสร็จส้ินแลว้  ใหส่้งเอกสารไปยงัส านักงานคณะกรรมการกลางพนกังาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.)  ภายใน  5  วนัท าการนบัตั้งแต่วนัประกาศผลสอบ ดงัต่อไปน้ี 

   (ก)  ขอ้สอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  1  ชุด 
   (ข)  บญัชีกรอกคะแนน  1  ชุด 

       (ค)  ส าเนาบญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้ 2  ชุด 
 (3)  เม่ือมีการยกเลิกการข้ึนบญัชีสอบคดัเลือกได ้ หรือข้ึนบญัชีผูใ้ดไวต้ามเดิมใหร้ายงานไป
ยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ภายใน  7  วนัท าการนบัตั้งแต่วนัยกเลิกหรือ
ข้ึนบญัชีผูน้ั้น 

(4)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัรสอบ ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้สอบ
ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีสอบ ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ นอกจากท่ีก  าหนดไวเ้ดิมใหร้ายงานไปยงั
ส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ทราบโดยด่วนท่ีสุด 

ส่วนที่  4 

การคดัเลือก 

  ขอ้  102  การคดัเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนตาม
ขอ้ 54 (4)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก ในกรณีท่ี
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เห็นสมควรอาจมอบใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็น
ผูด้  าเนินการแทนก็ได ้  เวน้แต่การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งผูบ้ริหารใหม้ีระดบัท่ีสูงข้ึน ให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก  
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  ขอ้  103  การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบล  เพ่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนให้
ด  าเนินการได ้ 4  กรณี ดงัน้ี 

(1) การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัสูงข้ึน ใน
ระดบัควบ ส าหรับต าแหน่งท่ีก  าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบ 

(2) การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัสูงข้ึนนอก
ระดบัควบ ส าหรับต าแหน่งท่ีก  าหนดเป็นต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์  

(3) การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบล  เพ่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัสูงข้ึนนอก
ระดบัควบ ส าหรับต าแหน่งท่ีก  าหนดเป็นต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(4) การคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารในระดบัท่ีสูงข้ึน  

  ขอ้  104  การคดัเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัสูงข้ึนใน
ระดบัควบ   ส าหรับต าแหน่งท่ีก  าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบ  ตามขอ้ 103 (1)  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล
เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก    

 การคดัเลือกตามวรรคหน่ึงใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไข ดงัน้ี 
  (1)  พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัเฉพาะ  ส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง ตามท่ีก  าหนดในหมวด  9  ว่าดว้ยการเล่ือนและแต่งตั้ง
พนกังานส่วนต าบลใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน    
  (2)  ใหด้  าเนินการคดัเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล  และประเมินผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา
ของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้น  

(3) ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดแบบประเมินบุคคล  และประเมินผลการปฏิบติังาน
ตาม (2)  โดยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บการประเมิน 
(ข)  หนา้ท่ีความรับผดิชอบและความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการของต าแหน่งท่ีจะ
ประเมิน 
(ค)  การประเมินการปฏิบติังานและคุณลกัษณะของบุคคลเพื่อเล่ือนต าแหน่ง 

(ง)   สรุปความเห็นในการประเมนิของผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 
(4) เกณฑก์ารตดัสินการประเมินว่าพนกังานส่วนต าบลท่ีจะผา่นการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้

ด  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน   ตอ้งมีมาตรฐานเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าท่ี ก.พ.ก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐานส าหรับ
ขา้ราชการพลเรือน 

(5) ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่ง
ในระดบัสูงข้ึน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  
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  ขอ้  105  การคดัเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนนอก
ระดบัควบ ส าหรับต าแหน่งท่ีก  าหนดเป็นต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ตามขอ้ 103 (2) ให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นผูด้  าเนินการหรืออาจมอบใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเป็นผูด้  าเนินการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 
ก  าหนด ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี   

(1)  พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัเฉพาะ ส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง  ตามท่ีก  าหนดในหมวด 9  ว่าดว้ยการเล่ือนและแต่งตั้ง
พนกังานส่วนต าบลใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 
  (2) ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน  จ านวนไมน่อ้ยกว่า 5  คน กรณีคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นผูด้  าเนินการ ใหม้ีคณะกรรมการประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ เป็น
ประธานกรรมการ  ผูแ้ทนส่วนราชการ  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล พนกังานส่วน
ต าบล หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินผูมี้ประสบการณ์เป็นกรรมการ โดยใหข้า้ราชการพลเรือน หรือพนกังานส่วน
ต าบลคนหน่ึงเป็นเลขานุการ กรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเป็นประธาน ผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการระดบักองเป็นกรรมการ โดยใหห้วัหนา้
ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการและเลขานุการ 

(3) ใหด้  าเนินการคดัเลือกโดยการพจิารณาคุณสมบติัของบุคคล ประเมินคุณลกัษณะของ
บุคคล   และประเมินผลงานท่ีผา่นมาของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้น 

(4) ใหค้ณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2)  ด  าเนินการประเมนิคุณสมบติัของบุคคล 
คุณลกัษณะของบุคคล   และประเมินผลงานตาม (3)  ตามแบบประเมินทา้ยประกาศน้ี   

(5) พนกังานส่วนต าบลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน  ตอ้งเป็นผูท่ี้
ผา่นการประเมนิตามเกณฑท่ี์ก าหนดในแบบประเมินตาม (4)   
  (6) ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล พิจารณาแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่ง
ในระดบัท่ีสูงข้ึน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  

  ขอ้  106  การคดัเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนนอก
ระดบัควบ ส าหรับต าแหน่งท่ีก  าหนดเป็นต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตาม
ขอ้ 103 (3)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  เป็นผูด้  าเนินการ  
  การคดัเลือกตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 
ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข ดงัน้ี 

(1)  พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามคุณสมบติัเฉพาะ ส าหรับ
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง ตามท่ีก  าหนดในหมวด 9  ว่าดว้ยการเล่ือนและแต่งตั้ง
พนกังานส่วนต าบลใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 
  (2)  ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จ านวนไมน่อ้ยกว่า 5  คน  ประกอบดว้ย
ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล(ก.อบต.จงัหวดั) เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนส่วนราชการ
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ท่ีเก่ียวขอ้ง และพนกังานส่วนต าบลหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินผูมี้ประสบการณ์เป็นกรรมการ โดยให้
ขา้ราชการพลเรือน หรือพนกังานส่วนต าบลคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 

(3) ใหด้  าเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบติัของบุคคล  ประเมินคุณลกัษณะของ
บุคคล  และประเมินผลงานของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้น 

(4)  ใหค้ณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2)  ก าหนดแบบ และวิธีการประเมินคุณสมบติั
ของบุคคล คุณลกัษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3)  โดยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 
 (ก) ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บการประเมิน 
 (ข) หนา้ท่ีความรับผดิชอบและความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการของต าแหน่งท่ีจะ
ประเมิน 
 (ค) การประเมนิการปฏิบติังานและคุณลกัษณะของบุคคลเพื่อเล่ือนต าแหน่ง 
 (ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 
 (จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

(5) เกณฑก์ารตดัสินการประเมินว่าพนกังานส่วนต าบลท่ีจะผา่นการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้
ด  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน   ตอ้งมีมาตรฐานเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าท่ี ก.พ.ก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐานส าหรับ
ขา้ราชการพลเรือน 
  (6) ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่ง
ในระดบัท่ีสูงข้ึน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

  ขอ้  107  การคดัเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล  ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน
ส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ตามขอ้ 103 (4)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นผูด้  าเนินการคดัเลือก   
  การคดัเลือกตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล(ก.อบต.จงัหวดั) ด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข  ดงัน้ี 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือก จ  านวนไม่นอ้ยกว่า 7 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือผูแ้ทนพนกังานส่วนต าบลเป็นกรรมการ โดยใหผู้ท้รงคุณวฒิุ
ในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  และใหแ้ต่งตั้ง
ขา้ราชการพลเรือนคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 

(2) เกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก ใหด้  าเนินการโดยวิธีการสมัภาษณ์  วิธีการประเมินหรือ
วิธีอ่ืนใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม   โดยก าหนดรายการดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  การสมัภาษณ์ใหม้ีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  และใหพ้ิจารณาใหค้ะแนนสมัภาษณ์  
ดงัต่อไปน้ี 
   - ความรอบรู้ 50 คะแนน  พิจารณาจากความรู้งานในหนา้ท่ีของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง  
กฎหมาย รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  กฎหมายระเบียบบริหารงาน
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บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในสายงานท่ีปฏิบติั  หลกัการบริหาร  รวมทั้งความรู้เก่ียวกบั
เหตุการณ์ปัจจุบนัทางเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง 
   - ปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน   พิจารณาจากความสามารถในการแกปั้ญหาในดา้น
ต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหนา้  รวมถึงความสามารถในการประสานงานส่วนอ่ืน 
   - บุคลิกภาพและภาวะผูน้  า  25 คะแนน  พิจารณาจากบุคลิกภาพลกัษณะดีมีความ
เป็นผูน้  า  สุขภาพ  ร่างกายและจิตใจดี 
  (ข)  คะแนนคุณสมบติัคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ใหพิ้จารณา ดงัน้ี 

- ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ในต าแหน่งสายงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
- ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ในระดบัปัจจุบนั คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
- เงินเดือน  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 
- อายรุาชการ  คะแนนเตม็  20  คะแนน 
- ความดีความชอบย้อนหลงั 5 ปี  คะแนนเตม็  20 คะแนน 
- วฒุิการศกึษา  คะแนนเตม็  10  คะแนน 
- ความผิดย้อนหลงั (วินยั) 5 ปี  คะแนนเตม็  10 คะแนน 

  (3)  คณะกรรมการคดัเลือกอาจตั้งกรรมการสมัภาษณ์ กรรมการประเมินความเหมาะสมกบั
ต าแหน่ง   หรือเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัการคดัเลือกไดต้ามความจ าเป็น  
  (4)  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีด าเนินการคดัเลือกและระเบียบ
เก่ียวกบัการคดัเลือกไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นและไม่ขดัต่อเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกน้ี แลว้ใหป้ระธานกรรมการ
ประกาศก่อนวนัด าเนินการคดัเลือกไม่นอ้ยกว่า  5  วนัท าการ 
  (5)  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกประกาศรับสมคัรคดัเลือก  โดยระบุรายละเอียดในเร่ือง ช่ือ
ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการคดัเลือกเพื่อแต่งตั้ง คุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะของผูม้ีสิทธิสมคัรเขา้รับการ
คดัเลือกส าหรับต าแหน่งนั้น  วนั  เวลา  และสถานท่ีรับสมคัร  เอกสารและหลกัฐานท่ีใชใ้นการสมคัรเกณฑ์
และวิธีการคดัเลือก  การประกาศผลการคดัเลือก  และเร่ืองอ่ืน ๆ  หรือขอ้ความอ่ืนท่ีผูส้มคัรควรทราบโดยให้
ปิดประกาศรับสมคัรการคดัเลือกนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผย  ณ สถานท่ีรับสมคัรก่อนวนัท่ีเร่ิมรับสมคัร  และจะ
ประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมดว้ยก็ได ้
  (6)   ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกจดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีรับสมคัร  โดยใหม้ีก  าหนดเวลารับสมคัรเขา้
รับการคดัเลือกไม่นอ้ยกว่า  15  วนัท าการ 
  (7)   พนกังานส่วนต าบลผูม้ีสิทธิสมคัรเขา้รับการคดัเลือก    ตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้น
ตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งในวนัรับสมคัร ตามท่ีก  าหนด
ในหมวด  9  ว่าดว้ยการเล่ือนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน และไดรั้บ
เงินเดือนไม่ต ่ากว่าขั้นต ่าของอตัราเงินเดือนในระดบัท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งนั้น   
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  (8)   ในกรณีพนกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ืน  ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รับ
การคดัเลือกในต าแหน่งน้ี  จะตอ้งยืน่หนงัสือรับรองขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีตนสงักดัอยู่   
ว่าเป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก  าหนดในประกาศการรับสมคัร 
  (9)  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้รับการคดัเลือกก่อนวนัด าเนินการ
คดัเลือกไม่นอ้ยกว่า  5  วนัท าการ 

(10)  ในการด าเนินการคดัเลือก  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการเสนอรายช่ือพนกังานส่วน
ต าบลท่ีสมคัรเขา้รับการคดัเลือกในต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง  ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นและอยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะ
เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งไดต่้อคณะกรรมการ  โดยขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี 
   (ก)  รายละเอียดเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ   และความตอ้งการของต าแหน่งท่ี
จะแต่งตั้ง   เช่น  ขอบเขตของงานในหนา้ท่ีของต าแหน่ง  ลกัษณะงานเทคนิคและวิธีการท างาน  การควบคุม
บงัคบับญัชา  ความสมัพนัธก์บัต าแหน่งอ่ืน  และขอ้มูลอ่ืน ๆ เก่ียวกบังานของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการใชดุ้ลยพินิจของคณะกรรมการ ตลอดจนคุณลกัษณะของบุคคลท่ีจะสามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพหรือคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ และจ าเป็นต่อการปฏิบติังานในต าแหน่ง  เป็นตน้   
   (ข)  ขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัประวติัการรับราชการ  และประวติัส่วนตวัของผูส้มคัร
เขา้รับการคดัเลือก   เสนอช่ือเพื่อรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน  รวมทั้งประวติัการศึกษา  การฝึก  
อบรมดูงาน  ประสบการณ์  ความสามารถ  ความช านาญ  หรือคุณลกัษณะพิเศษ  ผลงานส าคญัพิเศษหรือ
ผลงานท่ีเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถของพนกังานส่วนต าบล  ประวติัทางวินยัในอดีตของพนกังานส่วน
ต าบลผูน้ั้น   ซ่ึงควรเป็นขอ้มูลท่ีเก็บอยา่งเป็นระบบ  และไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติมใหส้มบูรณ์และทนัสมยัอยู่
เสมอ   
   (ค)  ขอ้มูลยอ้นหลงั  2  ปี  เก่ียวกบัผลการปฏิบติังานประจ าปีของผูส้มคัรเขา้รับการ
คดัเลือกทุกคน และความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัความเหมาะสม  และความพร้อมหรือไม่พร้อมท่ีจะ
เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงไดใ้หไ้วภ้ายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัเสนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการ 

(11)   ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกรวมคะแนนสมัภาษณ์  และคะแนนคุณสมบติัแลว้จดัล  าดบั
จากผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดไปหาผูท่ี้ไดค้ะแนนต ่าสุด  และใหพ้ิจารณาผูท่ี้มีอยูใ่นล  าดบัท่ีดีกว่าจะไดรั้บการ
แต่งตั้งก่อนผูท่ี้อยูใ่นล  าดบัถดัไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากนั ใหจ้ดัล  าดบัผู ้
ท่ีคะแนนเท่ากนั   ดงัน้ี 

(ก)  ถา้คะแนนรวมเท่ากนัใหพ้ิจารณาจากคะแนนสมัภาษณ์ 
 (ข) ถา้คะแนนสมัภาษณ์เท่ากนัใหพิ้จารณาจากผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใน

ต าแหน่งระดบัปัจจุบนัก่อน 
(ค)  ถา้ไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดบัพร้อมกนัใหพิ้จารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า 
(ง)  ถา้เงินเดือนเท่ากนั  ใหพ้ิจารณาจากอายรุาชการ 
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(จ)  ถา้อายรุาชการเท่ากนั  ใหพิ้จารณาจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
(ฉ)  ถา้ไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกนัใหพิ้จารณาผูใ้ดไดรั้บก่อน 
(ช)  ถา้ไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกนัพร้อมกนัใหพิ้จารณาผูใ้ดมีอายแุก่กว่า 

  (12)  เมื่อไดด้  าเนินการคดัเลือกเสร็จแลว้  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกรายงานผลการคดัเลือก
ต่อ คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) โดยจดัท าบญัชีรายช่ือผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกและจดั
เรียงล าดบัตามผลคะแนน     ตาม (11)  โดยใหร้ะบุคะแนนท่ีไดไ้วใ้นประกาศดว้ย  เพื่อจะไดป้ระกาศผลการ
คดัเลือก และแจง้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกใหด้  ารงต าแหน่งท่ีคดัเลือก
ตามล าดบัต่อไป   
  (13)  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผูไ้ดรั้บคดัเลือก ใหด้  ารง
ต าแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ตามล าดบัท่ีในประกาศผลการคดัเลือก  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  
  (14)  ในกรณีท่ีมีผูผ้า่นการคดัเลือกมากกว่าจ  านวนต าแหน่งว่าง  และภายหลงัมีต าแหน่งว่าง
เพ่ิมอีก ก็อาจใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผูไ้ดรั้บการคดัเลือกท่ีเหลืออยูใ่นล าดบัท่ีถดัไปตามประกาศ
ผลการคดัเลือกนั้นใหด้  ารงต าแหน่งได ้  หรืออาจด าเนินการคดัเลือกใหม่ก็ได ้  ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  

  ขอ้  108  เมื่อไดม้ีการด าเนินการคดัเลือกตามท่ีก  าหนดในประกาศน้ี ใหค้ณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1) ส่งส าเนาค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือก 1 ชุด  และส าเนาประกาศรับสมคัรเขา้รับ
การคดัเลือก  2  ชุด  ไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก่อนเร่ิมรับสมคัรไม่
นอ้ยกว่า  7  วนัท าการ 
  (2) เมื่อการคดัเลือกเสร็จส้ินใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) รายงาน
ไปยงัส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ภายใน 5  วนัท าการนบัแต่วนัเล่ือนและ
แต่งตั้งผูไ้ดรั้บคดัเลือกตามขอ้ 104  ขอ้ 105  หรือขอ้ 106   หรือวนัประกาศผลการคดัเลือกตามขอ้  107  โดย
ใหส่้งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ส าเนาค าสัง่เล่ือนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล   1  ชุด 
    (ข)  ส าเนาบญัชีการกรอกคะแนน     1   ชุด 
    (ค)  ส าเนาประกาศผลการคดัเลือก   1   ชุด 
  (3)  หากมีการเปล่ียนแปลงในการประกาศรับสมคัรเขา้รับการคดัเลือก  ประกาศรายช่ือผูมี้
สิทธิเขา้รับการคดัเลือก ก  าหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีด าเนินการคดัเลือก  ประกาศผลการคดัเลือกและอ่ืน ๆ  
นอกจากท่ีก  าหนดไวเ้ดิม ใหร้ายงานส านกังานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  โดยด่วน
ท่ีสุด 
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หมวด  5 

การบรรจุและแต่งตั้ง 

ขอ้  109  การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่ง
ใดในองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ใหบ้รรจุและแต่งตั้งจากผูส้อบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่งนั้น โดยบรรจุและ
แต่งตั้งตามล าดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้

กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่มีบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่งใด อาจบรรจุและ
แต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัได ้ โดยขอใชบ้ญัชีผูส้อบแข่งขนัของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 
อ่ืน  หรือขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือส่วนราชการอ่ืนใน
ต าแหน่งเดียวกนักบัต าแหน่งท่ีจะบรรจุเขา้รับราชการหรือต าแหน่งอ่ืนท่ีก  าหนดคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีก  าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งนั้น  

มิใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัในกรณี การบรรจุและแต่งตั้งตามขอ้  111  ขอ้  116  
ขอ้  117  ขอ้ 123  และขอ้ 133 

ขอ้  110  ผูส้อบแข่งขนัได ้ ซ่ึงอยูใ่นล าดบัท่ีท่ีจะไดรั้บบรรจุ และแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใด
ถา้ปรากฏว่าขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม โดยไม่ไดรั้บการยกเวน้ในกรณีท่ีขาดคุณสมบติัหรือมี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก  าหนดในหมวด 1 ว่าดว้ยคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มเบ้ืองตน้หรือขาด
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยไม่ไดรั้บอนุมติัยกเวน้จาก คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.
อบต.) อยูก่่อนหรือภายหลงัการสอบแข่งขนัจะบรรจุและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งนั้นไม่ได ้

  ขอ้  111  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอยา่งยิง่ เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ  องคก์าร
บริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) อาจบรรจุบุคคล
ท่ีมีความรู้ความสามารถ และความช านาญสูงเขา้รับราชการในฐานะผูช้  านาญการในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

  ขอ้  112  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะเสนอขอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  
(ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  เพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในฐานะผูช้  านาญการจะตอ้งมี
ลกัษณะต่อไปน้ี 

(1) ลกัษณะหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชบุ้คลากรผูท่ี้มีความรู้  ความสามารถและความช านาญงานในระดบัผูช้  านาญการ  หรือผูท่ี้มคีวามรู้  
ความสามารถและความช านาญงานเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั  

(2) มีการก าหนดต าแหน่งผูช้  านาญการ เพื่อรองรับลกัษณะหนา้ท่ี ความรับผดิชอบตาม 
(1)  โดยพิจารณาก าหนดระดบัต าแหน่งใหเ้หมาะสมกบัความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้น เป็น
ต าแหน่งระดบั 6  ระดบั 7  หรือระดบั 8   

  ขอ้  113  กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบล   มีความจ าเป็นอยา่งยิง่เพื่อประโยชน์แก่ราชการท่ี
จะตอ้งบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในฐานะผูช้  านาญการในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหเ้สนอเหตุผลและ
ความจ าเป็น ค าช้ีแจงประวติัและผลงานของผูท่ี้จะบรรจุเขา้รับราชการซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ  
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และความช านาญงานสูงในระดบัผูช้  านาญการ แลว้แต่กรณีและมีความเหมาะสมกบัลกัษณะงานในต าแหน่งท่ี
ขอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา  ประวติัการท างานและผลงานท่ีไดป้ฏิบติัมาตามแบบท่ี
ก  าหนดทา้ยประกาศน้ี  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณา 
  ในเหตุผลค าช้ีแจงตามวรรคหน่ึง  ใหแ้สดงรายละเอียด  ดงัน้ี 
  (1)  บุคคลท่ีจะบรรจุเขา้รับราชการ คุณวุฒิ  ต  าแหน่งท่ีจะบรรจุ และระดบัต าแหน่ง  
  (2)  รายละเอียดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  และปริมาณงานของต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
  (3)  เหตุผลความจ าเป็นในการขอบรรจุบุคคลผูน้ี้ 

  (4)  ประโยชน์ท่ีทางราชการจะไดรั้บจากการบรรจุบุคคลผูน้ี้ 

  ขอ้  114  กรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลขอบรรจุบุคคลเขา้รับราชการตามขอ้ 113  แต่ยงั
มิไดก้  าหนดต าแหน่งผูช้  านาญการ  ตามท่ีก  าหนดในขอ้ 112  (2)  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งผูช้  านาญการข้ึนใหม่หรือปรับเกล่ียจากต าแหน่งอ่ืน ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.
อบต.จงัหวดั)  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน  ทั้งน้ีใหด้  าเนินการตามท่ีก  าหนดในหมวด 2  ว่าดว้ยการก าหนด
ต าแหน่ง  หรือการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลแลว้แต่กรณี  

ขอ้  115  เมื่อ คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ไดเ้ห็นชอบการบรรจุ
บุคคลใดเขา้รับราชการในฐานะผูช้  านาญการ ในต าแหน่งใด ระดบัใดแลว้ ใหก้  าหนดอนัดบัเงินเดือนและขั้น
เงินเดือนท่ีจะใหไ้ดรั้บ โดยขั้นเงินเดือนท่ีจะใหไ้ดรั้บดงักล่าวใหไ้ดรั้บในขั้นท่ีไม่ต ่ากว่าจุดก่ึงกลางระหว่างขั้น
สูงและขั้นต ่าของอนัดบัเงินเดือนท่ีผูน้ั้นไดรั้บ 

ขอ้  116  ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)เห็นว่า
ไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการสอบแข่งขนั  อาจคดัเลือกบรรจุบุคคลเขา้รับราชการและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งได้
ในกรณีดงัน้ี 

(1) การบรรจุและแต่งตั้งผูไ้ดรั้บทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล  เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  

(2)  การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) ก าหนดใหค้ดัเลือก  เพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

(3)  การบรรจุและแต่งตั้งผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  อนุมติัใหส่้วนราชการใดจดัใหมี้การศึกษาข้ึน เพ่ือเขา้รับราชการในองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโดยเฉพาะ 

(4)  การบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัได ้ ซ่ึงไม่สามารถมารับการบรรจุได ้  เม่ือถึงล  าดบั
ท่ีท่ีสอบได ้ เน่ืองจากอยูใ่นระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหารและไดม้า
รายงานตวัขอรับการบรรจุเม่ือบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดท่ี้ผูน้ั้นสอบไดถู้กยกเลิกไปแลว้ 
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(5)  การบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัได ้ ซ่ึงถูกยกเลิกการข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้
เน่ืองจากไดม้ารายงานตวัเพื่อขอรับการบรรจุแลว้  แต่มีเหตุท่ีไม่อาจเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในต าแหน่งท่ี
สอบแข่งขนัไดต้ามก าหนดเวลาท่ีทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 

ขอ้  117  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหารเม่ือผูน้ั้นพน้จากราชการทหาร   โดยมิไดก้ระท าการใด ๆ ในระหว่างรับ
ราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรงหรือไดช่ื้อว่าเป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง  และผูน้ั้นไม่เป็น
ผูข้าดคุณสมบติั  และมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก  าหนดในหมวด 1 หากประสงคจ์ะเขา้รับราชการเป็นพนกังาน
ส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเดิม  ภายในก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัพน้จากราชการ
ทหาร   ใหส้ัง่บรรจุและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในองคก์ารบริหารส่วนต าบลได ้

พนกังานส่วนต าบล  ซ่ึงไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการตามวรรคหน่ึงใหม้ีสิทธิไดน้บัวนัรับ
ราชการก่อนถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการ  รวมกบัวนัรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร
และวนัรับราชการเม่ือไดรั้บบรรจุกลบัเขา้รับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกนัเพื่อประโยชน์ตามประกาศน้ี 
และตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเสมือนว่าผูน้ั้นมิไดเ้คยถูกสัง่ใหอ้อกจาก
ราชการ 

  ขอ้  118  เมื่อพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ดว้ยการรับราชการทหาร   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลสงวนต าแหน่งในระดบัเดียวกนัไวส้ าหรับบรรจุผูน้ั้น
กลบัเขา้รับราชการ 

  ขอ้  119  พนกังานส่วนต าบลผูท่ี้ไดอ้อกจากราชการไปรับราชการทหาร  ตามขอ้ 118  หากผู ้
นั้นประสงคจ์ะขอกลบัเขา้รับราชการในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเดิม  จะตอ้งยืน่ค  าขอพร้อมดว้ยหนงัสือ
รับรองประวติัการรับราชการทหารตามแบบท่ีก  าหนดทา้ยประกาศน้ีภายใน 180 วนั นบัแต่วนัพน้จากราชการ
ทหาร 

  ขอ้  120  ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวติัการรับราชการทหาร
ตามขอ้ 119  หากเห็นว่าเป็นเอกสารท่ีถูกตอ้ง และผูน้ั้นไดพ้น้จากราชการทหารโดยมไิดก้ระท าการใด ๆ ใน
ระหว่างรับราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง หรือไดช่ื้อว่าเป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรงและผู ้
นั้นไม่เป็นผูข้าดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม  อีกทั้งผูน้ั้นไดย้ืน่ค  าขอบรรจุกลบัเขา้รับราชการภายใน 180  
วนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร  ก็ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสัง่บรรจุผูน้ั้นกลบั
เขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบลและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัเดิมท่ีสงวนไว ้  โดยใหไ้ดรั้บ
เงินเดือน ดงัน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป  แต่ไม่ถึง 
1 ปี ใหส้ัง่บรรจุผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล  โดยใหรั้บเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขั้นท่ี
สูงกว่าเดิมไดไ้ม่เกินคร่ึงขั้น 
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ถา้มีเศษของ 6 เดือนท่ีไปรับราชการทหาร เมื่อน าเศษท่ีเหลือไปรวมกบัระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานของคร่ึงปีท่ีแลว้มาของผูน้ั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแลว้ไดค้รบ 6 เดือน ก็ใหส้ัง่บรรจุผูน้ั้น
กลบัเขา้รับราชการโดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขั้นท่ีสูงกว่าเดิมไดอี้กไม่เกินคร่ึงขั้น   
  (2)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ใหผู้ม้ีอ  านาจ สัง่
บรรจุผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล  โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขั้นท่ีสูง
กว่าเดิมไดไ้ม่เกินปีละหน่ึงขั้น 
  (3)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไปเศษของปีท่ีไป
รับราชการทหารท่ีเหลือจากการพจิารณาตามเกณฑ์ (2) แลว้หากมีระยะเวลาเหลือครบ  6 เดือน ใหส้ัง่บรรจุผู ้
นั้นโดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขั้นท่ีสูงกว่าเดิม เพ่ิมจาก (2) ไดอี้กไม่เกินคร่ึงขั้นส าหรับ
ระยะเวลาท่ีค  านวณไดค้รบ 6 เดือน และหากยงัมีเศษท่ีเหลือจากการค านวณคร้ัง  สุดทา้ยแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้
พิจารณาค านวณตามเกณฑ ์(1) วรรคสอง 
  ทั้งน้ี การใหไ้ดรั้บเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตาม (1)  (2) หรือ (3) นั้น จะตอ้งไม่ไดรั้บประโยชน์
มากกว่าผูท่ี้มิไดอ้อกจากราชการไปรับราชการทหารและตอ้งไม่เกินขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือนส าหรับ
ต าแหน่งระดบัเดิม 

  ขอ้  121  ในการบรรจุผูไ้ปรับราชการทหารกลบัเขา้รับราชการ  หากผูใ้ดไม่เคยไดรั้บการ
บรรจุและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนไป  ซ่ึงตอ้งใชวุ้ฒิปริญญาตรี หรือเทียบ
ไดไ้ม่ต ่ากว่าน้ีข้ึนไปเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน  หากจะแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในสายงาน
ดงักล่าว  ผูน้ั้นจะตอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ก  าหนดในหมวด 6 ว่าดว้ยการยา้ยพนกังานส่วนต าบล ดว้ย 

ขอ้ 122  พนกังานส่วนต าบลท่ีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการ
รับราชการทหารก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั หากพน้จากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและ
ประสงคจ์ะเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเดิม ภายในก าหนดหน่ึงร้อย
แปดสิบวนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร  ใหน้ าความท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 119  และขอ้ 120  มาใชบ้งัคบัแก่
พนกังานส่วนต าบลท่ีกล่าวถึงโดยอนุโลม   

ขอ้  123  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี ใหอ้อกจากราชการไป
ปฏิบติังานใดๆ ซ่ึงใหน้บัเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม
กฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ถา้ผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการภายในก าหนดเวลาท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมติัแต่ไม่เกินส่ีปีนบัแต่วนัไปปฏิบติังานดงักล่าว ใหส้ัง่บรรจุและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลได ้

ขอ้  124  เมื่อคณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ด ออกจากราชการไป
ปฏิบติังานใด ๆ  ซ่ึงใหน้บัเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม
กฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ใหพ้ิจารณาก าหนดต าแหน่งในระดบัเดียวกนัส าหรับ
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บรรจุผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการภายในก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติั  แต่ไม่เกินส่ีปีนบัแต่วนัไปปฏิบติังาน
ดงักล่าว 

  ขอ้  125  ผูป้ระสงคจ์ะขอกลบัเขา้รับราชการกรณีไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี ใหอ้อกจาก
ราชการไปปฏิบติังานใด ๆ  ซ่ึงใหน้บัเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเดิม จะตอ้ง
ยืน่ค  าขอบรรจุกลบัพร้อมหนงัสือรับรองประวติัการท างานตามแบบท่ีก าหนด ก่อนวนัส้ินสุดก าหนดเวลาท่ี
คณะรัฐมนตรีอนุมติัใหไ้ปปฏิบติังานใด ๆ  ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

ขอ้  126  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารและประวติัการท างานตาม ขอ้ 125 
หากเห็นว่าเป็นเอกสารท่ีถูกตอ้ง และผูน้ั้นมีประวติัในการท างานท่ีไปปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มี
ความเสียหายและยืน่ค  าขอบรรจุกลบัภายในก าหนด ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสัง่
บรรจุผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบลและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัเดิม โดยใหไ้ดรั้บ
เงินเดือน ดงัน้ี  

    (1)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบติังาน  ดงักล่าว
ตั้งแต่  6  เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ใหส้ัง่บรรจุผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล โดยใหรั้บ
เงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขั้นท่ีสูงกว่าเดิมไดไ้ม่เกินคร่ึงขั้น 

 ถา้มีเศษของ 6 เดือนท่ีไปปฏิบติังานเม่ือน าเศษท่ีเหลือไปรวมกบัระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานของคร่ึงปีท่ีแลว้มาของผูน้ั้นก่อนออกไปปฏิบติังานแลว้ไดค้รบ 6 เดือน ก็ใหส้ัง่บรรจุผูน้ั้น   กลบั
เขา้รับราชการโดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขั้นท่ีสูงกวา่เดิมไดอี้กไม่เกินคร่ึงขั้น  
      (2)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบติังาน  ดงักล่าว
ครบ 1 ปี ใหผู้มี้อ  านาจสัง่บรรจุผูน้ั้นกลบัเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล โดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนใน
อนัดบัเดิมและในขั้นท่ีสูงกว่าเดิมไดไ้ม่เกินปีละหน่ึงขั้น 
      (3)  ในกรณีท่ีผูก้ลบัจากการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบติังาน  ดงักล่าว
ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไปเศษของปีท่ีไปปฏิบติังานท่ีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑข์อ้ (2) แลว้หากมีระยะเวลาเหลือ
ครบ 6 เดือน ใหส้ัง่บรรจุผูน้ั้นโดยใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขั้นท่ีสูงกว่าเดิมเพ่ิมจากขอ้ (2) ไดอี้ก
ไม่เกินคร่ึงขั้นส าหรับระยะเวลาท่ีค  านวณไดค้รบ 6 เดือน และหากยงัมีเศษท่ีเหลือจากการค านวณคร้ังสุดทา้ย
แต่ไม่ครบ 6 เดือน ใหพ้ิจารณาค านวณตามเกณฑ ์ขอ้ (1) วรรคสอง 
      ทั้งน้ี การใหไ้ดรั้บเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามขอ้ (1) ขอ้ (2) และ ขอ้ (3) นั้น จะตอ้งไม่ไดรั้บ
ประโยชน์มากกว่าผูท่ี้มิไดอ้อกจากราชการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรี และตอ้งไม่เกินขั้นสูงของ
อนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดบัเดิม 

  ขอ้  127  ในการบรรจุผูไ้ปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรี กลบัเขา้รับราชการหากผูใ้ดไม่
เคยไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนไป ซ่ึงตอ้งใชวุ้ฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าน้ีข้ึนไปเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งใหด้  ารง
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ต าแหน่งในสายงานดงักล่าว ผูน้ั้นจะตอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ก  าหนดในหมวด  6  ว่าดว้ยการยา้ยพนกังานส่วนต าบล 
ดว้ย 

  ขอ้  128  พนกังานส่วนต าบลท่ีออกจากราชการไปปฏิบติังานตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนวนัท่ี
ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบัหากออกจากงานท่ีไปปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์
จะเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเดิมภายในก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรี
อนุมติั แต่ไม่เกินส่ีปีนบัแต่วนัไปปฏิบติังานดงักล่าว  ใหน้ าความท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 125  และขอ้ 126  มาใช้
บงัคบัแก่ขา้ราชการ ท่ีกล่าวถึงโดยอนุโลม 

ขอ้  129  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดออกจากราชการไปแลว้  และไม่ใช่เป็นกรณีออกจาก
ราชการในระหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  ถา้สมคัรเขา้รับราชการและองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ตอ้งการจะรับผูน้ั้นเขา้รับราชการ ใหผู้ส้มคัรกลบัเขา้รับราชการตอ้งยืน่ค  าขอตามแบบ  และเอกสารประกอบ 
ดงัน้ี 

(1) ใบรับรองแพทย ์ ซ่ึงรับรองไวไ้ม่เกิน  60  วนั นบัแต่วนัท่ีออกใบรับรองถึงวนัท่ียืน่
ขอ กลบัเขา้รับราชการ 

(2) ส าเนาทะเบียนประวติัขา้ราชการ 
(3) หนงัสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผูบ้งัคบับญัชาเดิมซ่ึงมี

ต าแหน่งตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
(4) ส าเนาปริญญาบตัร หรือประกาศนียบตัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งท่ีจะบรรจุ 
(5) ส าเนาทะเบียนบา้น 
(6) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
(7) ส าเนาหนงัสือส าคญัการสมรส หลกัฐานอนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกุล  หรือ

หนงัสือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกนั (ถา้มี) 
(8) ส าเนาค าสัง่อนุญาตใหอ้อกจากราชการ 

  ขอ้  130  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลตรวจสอบเอกสารตามขอ้ 
129  และประวติัการรับราชการและการท างานทุกแห่งของผูส้มคัร และให้สอบถามไปยงัส่วนราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหไ้ดร้ายละเอียดขอ้เท็จจริงมากท่ีสุดมาประกอบการพิจารณา 

ขอ้  131  การพิจารณาเพื่อบรรจุผูท่ี้ออกจากราชการไปแลว้กลบัเขา้รับราชการ ใหพ้ิจารณา
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(1) ผูส้มคัรกลบัเขา้รับราชการตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม หรือไดรั้บการ
ยกเวน้ในกรณีท่ีขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มส าหรับพนกังานส่วนต าบล 

(2) ผูส้มคัรกลบัเขา้รับราชการตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะบรรจุและ
แต่งตั้งตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล(ก.อบต.) ก  าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือ
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  
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(3)  กรณีบรรจุและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  
(ก.อบต.) ก าหนดใหเ้ป็นต าแหน่งท่ีมีระดบัควบในสายงานใด  ตอ้งไม่มีผูส้อบแข่งขนัไดห้รือผูส้อบคดัเลือก
ไดใ้นต าแหน่งระดบัใดระดบัหน่ึงท่ีเป็นระดบัควบในสายงานนั้นข้ึนบญัชีรอการบรรจุหรือเล่ือนระดบั
ต าแหน่งอยู ่    และกรณีบรรจุและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
มิไดก้  าหนดใหเ้ป็นต าแหน่งท่ีมีระดบัควบ  ตอ้งไม่มีผูส้อบคดัเลือกไดใ้นต าแหน่งนั้นข้ึนบญัชีรอการเล่ือน
ระดบัต าแหน่งอยู ่ เวน้แต่ผูท่ี้จะกลบัเขา้รับราชการนั้น เป็นผูท่ี้ออกจากราชการไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หรือสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชิกวฒิุสภา  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
หรือลาออกจากราชการเพ่ือติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ หรือเป็นผูท่ี้ออกจากราชการไป
เพราะถูกยบุเลิกต าแหน่ง  

  ขอ้  132  การบรรจุและแต่งตั้งผูส้มคัรกลบัเขา้รับราชการตามท่ีประกาศน้ี  ใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล(ก.อบต.
จงัหวดั)  สัง่บรรจุและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีไม่สูงกว่าเดิม และใหไ้ดรั้บเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นท่ี
เคยไดรั้บอยูเ่ดิมก่อนออกจากราชการ 

ขอ้  133  การบรรจุและแต่งตั้งจากขา้ราชการประเภทอ่ืน  หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ผูข้อ
โอนมาเป็นพนกังานส่วนต าบลใหเ้ป็นไปตามท่ีก  าหนดในหมวด 8 

ขอ้  134  ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งใด ตอ้งมีคุณสมบติั
ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

ปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคุณวฒิุใดเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งให้
หมายถึงปริญญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคุณวฒิุท่ี ก.พ.  ก.ค. หรือ  คณะกรรมการกลางพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.) รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น  คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) อาจอนุมติัให้
แต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลท่ีมีคุณสมบติัต่างไปจากคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีก  าหนดไวใ้น
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งก็ได ้

  ขอ้  135  ผูไ้ดรั้บบรรจุเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล  และแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใด
ในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  หากภายหลงัปรากฎว่าขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มเบ้ืองตน้โดยไม่ได้
รับการยกเวน้ในกรณีท่ีขาดคุณสมบติัตามท่ีก  าหนดในหมวด 1 ว่าดว้ยคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้ม หรือ
ขาดคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นอยูก่่อนก็ดี หรือมีกรณีตอ้งหาอยูก่่อนและภายหลงัเป็นผูข้าด
คุณสมบติัเน่ืองจากกรณีตอ้งหานั้นก็ดี ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) สัง่ใหผู้น้ั้นออกจากราชการโดยพลนั  แต่
ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูน้ั้นไดป้ฏิบติัไปตามอ านาจและหนา้ท่ี  และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดรั้บ หรือมีสิทธิจะไดรั้บจากทางราชการก่อนมีค าสัง่ใหอ้อกนั้น และถา้การเขา้รับ
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ราชการเป็นไปโดยสุจริตแลว้ ใหถื้อว่าเป็นการสัง่ใหอ้อกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่า
ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

ขอ้  136  การบรรจุและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล ใหด้  ารงต าแหน่งท่ีคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ยงัมิไดก้  าหนดต าแหน่งจะกระท ามิได ้

ขอ้  137  การบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล  และแต่งตั้งใหด้  ารง
ต าแหน่งในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูม้ีอ  านาจ
สัง่บรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

ขอ้  138  ผูใ้ดไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล ใหม้ีการทดลองปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการของพนกังานส่วนต าบล  โดยใหม้ีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9  เดือน และการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตอ้งด าเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไม่ผา่นการประเมิน 
และมีความเห็นว่าไม่ควรใหรั้บราชการต่อไป ก็ใหส้ัง่ใหผู้น้ั้นออกจากราชการไดโ้ดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

ผูใ้ดถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการตามวรรคหน่ึง ใหถื้อเสมือนว่าผูน้ั้นไม่เคยเป็นพนกังานส่วน
ต าบล แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ี
ไดรั้บจากราชการในระหว่างท่ีผูน้ั้นอยูร่ะหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  

  ขอ้  139  ใหผู้ไ้ดรั้บการบรรจุจากผูส้อบแข่งขนัได ้หรือผูไ้ดรั้บคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ
ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนัเขา้รับราชการและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล และขา้ราชการ
ประเภทอ่ืน หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยูใ่นระหว่างทดลองปฏิบติังาน ซ่ึงโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนกังานส่วนต าบลตอ้งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

  ขอ้  140  ภายใตบ้งัคบัขอ้  149 (2)  ใหผู้ไ้ดรั้บบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบล ตาม
ขอ้  139  ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นเวลาหกเดือนนบัแต่วนัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการเป็นตน้ไป 
  ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาด าเนินการในเร่ืองการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการอยา่งจริงจงั มี
ความเท่ียงธรรมและไดม้าตรฐานในอนัท่ีจะใหก้ารทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเป็นกระบวนการเลือกสรร
บุคคลเขา้รับราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ขอ้  141  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการไดต้ามความเหมาะสม  แต่อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยความรู้ท่ีใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีความสามารถใน
การปฏิบติังาน  ปริมาณงาน  คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผดิชอบ ความสามารถในการปฏิบติังาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น  ความสนใจท่ีจะพฒันาตนเอง  คุณธรรม  การปฏิบติัตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษา
วินยั    
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  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  ให้
เป็นไปตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด แลว้รายงานให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั )  ทราบ 

  ขอ้  142  ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูม้ีหนา้ท่ีดูแลการทดลองปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการ 
  ใหผู้ม้ีหนา้ท่ีดูแลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  มอบหมายงานใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการปฏิบติั  และแจง้ใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการทราบอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติังาน  การ
ประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมนิผลการทดลองปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการ 

  ขอ้  143  ใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการท ารายงานการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของตนเสนอผู ้
มีหนา้ท่ีดูแลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามแบบและวิธีการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด 

  ขอ้  144  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน
ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งแต่งตั้งจากผูมี้หนา้ท่ีดูแล การทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหน่ึงคน พนกังานส่วนต าบล
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการอีกหน่ึงคน 

  ขอ้  145  ใหค้ณะกรรมการท าหนา้ท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของผู ้
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมินท่ี
ก  าหนดไว ้ ในขอ้ 141 ท าการประเมินสองคร้ัง  โดยประเมินคร้ังแรกเม่ือทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการมาแลว้
เป็นเวลาสามเดือน  และประเมินคร้ังท่ีสองเม่ือทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการครบหกเดือน เวน้แต่
คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในแต่ละคร้ังไดอ้ยา่งชดัแจง้ เน่ืองจากผู ้
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไดล้าคลอดบุตร ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบ
อนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ี หรือในขณะเดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ีหรือ
ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล  คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการครบหกเดือนแลว้ก็ได ้
  ในกรณีท่ีมกีารขยายระยะเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามขอ้ 149 (2)  เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาท่ีขยายแลว้ใหป้ระเมินอีกคร้ังหน่ึง 

  ขอ้  146  ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามเสียงขา้งมาก  และในกรณีมี
กรรมการท่ีไม่เห็นดว้ยอาจท าความเห็นแยง้รวมไวก้ไ็ด ้

  ขอ้  147  เมื่อคณะกรรมการไดด้  าเนินการตามขอ้  145  แลว้  ใหป้ระธานกรรมการ
ประเมินผลฯ  รายงานผลการประเมินต่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามแบบรายงาน
ทา้ยประกาศน้ี 
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  (1)  ในกรณีท่ีผลการประเมินไม่ต ่ากวา่เกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 141 ให้
รายงานเมื่อทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการครบหกเดือนแลว้ หรือเม่ือส้ินสุดระยะเวลาท่ีขยายตามขอ้ 149 (2)แลว้ 
  (2)  ในกรณีท่ีผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 141 ใหร้ายงาน
เม่ือเสร็จส้ินการประเมินแต่ละคร้ัง 

  ขอ้  148  เมื่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บรายงานตามขอ้ 147 
(1) แลว้ใหป้ระกาศว่าผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการนั้นเป็นผูผ้า่นการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการพร้อมแจง้
ใหผู้น้ั้นทราบ และรายงานตามแบบรายงานทา้ยประกาศน้ี ไปยงัคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั )  ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัประกาศ 

  ขอ้  149  เมื่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บรายงานตามขอ้ 147 
(2)  ใหด้  าเนินการดงัน้ี 
  (1) ในกรณีท่ีเห็นควรใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการออกจากราชการ ใหป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามขอ้ 147 และมีค าสัง่ใหผู้น้ั้น
ออกจากราชการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ภายในหา้วนัท า
การนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานพร้อมกบัแจง้ใหผู้น้ั้นทราบ  และส่งส าเนาค าสัง่ใหอ้อกไปยงัคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีค  าสัง่ 
  (2)  ในกรณีท่ีเห็นควรใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อไป
จนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อไปอีกระยะหน่ึงเป็นเวลาสามเดือนแลว้แต่
กรณี  ใหแ้สดงความเห็นในแบบรายงานแลว้แจง้ใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ผูม้ีหนา้ท่ีดูแลการทดลอง
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและคณะกรรมการทราบเพื่อท าการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและประเมินผลการ
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อไป 
  ในกรณีท่ีผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไดท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการจนส้ินสุดระยะเวลาท่ี
ขยายแลว้  และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บรายงานว่าผลการทดลองปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการของผูน้ั้นยงัต ่ากวา่เกณฑห์รือมาตรฐานอีก  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลมีค าสัง่ใหผู้น้ั้นออกจากราชการ  โดยน าความใน (1) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้  150  การนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเป็นเดือนตามประกาศน้ี ใหน้บัวนัท่ีผู ้
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไม่ไดม้าปฏิบติังานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ย และใหน้บัวนั
เขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการวนัแรกเป็นวนัเร่ิมตน้ และนบัวนัก่อนหนา้จะถึงวนัท่ีตรงกบัวนัเร่ิมตน้นั้นของเดือน
สุดทา้ยแห่งระยะเวลาเป็นวนัส้ินสุดระยะเวลาถา้ไม่มีวนัตรงกนัในเดือนสุดทา้ย  ใหถื้อเอาวนัสุดทา้ยของเดือน
นั้นเป็นวนัส้ินสุดระยะเวลา 

  ขอ้  151  พนกังานส่วนต าบลซ่ึงอยูใ่นระหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  ผูใ้ดไดรั้บแต่งตั้ง
ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนตามวุฒิ ยา้ยโอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า



 47 

ดว้ยการรับราชการทหารแลว้ไดรั้บบรรจุกลบัเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบลอีก ใหท้ดลองปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  ดงัน้ี 

(1)  กรณีไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัสูงข้ึนในสายงานเดิมตามวุฒิท่ีไดรั้บเพ่ิมข้ึน
หรือสูงข้ึน  ใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อเน่ืองไปกบัต าแหน่ง
เดิม  ถา้ไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัสูงข้ึนในต่างสายงานใหเ้ร่ิมทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและ
นบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหม ่
  (2)  กรณียา้ยไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม   ใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและนบัเวลา
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อเน่ืองกบัต าแหน่งเดิม  ถา้ยา้ยไปด ารงต าแหน่งในต่างสายงานใหเ้ร่ิมทดลอง
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหม่ 
  (3)  กรณีโอนมาด ารงต าแหน่งใหม่  ใหเ้ร่ิมทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลอง
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการใหม่  เวน้แต่กรณีโอนโดยบทบญัญติัของกฎหมายใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและ
นบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อเน่ืองกบัต าแหน่งเดิม 
  (4)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร  เมื่อ
ไดรั้บบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบลไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน  ใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อเน่ืองกบัต าแหน่งเดิม 

ขอ้  152  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใดแลว้  หากภายหลงัปรากฏ
ว่าเป็นผูมี้คุณสมบติัไม่ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลแต่งตั้งผูน้ั้นใหก้ลบัไปด ารงต าแหน่งเดิม   หรือต าแหน่งอ่ืนในระดบัเดียวกบัต าแหน่งเดิมท่ีผู ้
นั้นมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยพลนั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูน้ั้นไดป้ฏิบติัไปตามอ านาจ
หนา้ท่ี  และการรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดรั้บหรือมีสิทธิจะไดรั้บจากทางราชการในระหว่างท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ี  ผูน้ั้นมีคุณสมบติัไม่ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัไปด ารงต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งอ่ืนตามวรรคหน่ึง ใหรั้บเงินเดือน
ในขั้นท่ีพึงจะไดรั้บตามสถานภาพเดิม และใหถื้อว่าผูน้ั้นไม่มีสถานภาพอยา่งใดในการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารง
ต าแหน่งท่ีตนมีคุณสมบติัไม่ตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

ขอ้  153  ในกรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งผูบ้ริหารว่างลง ใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
ต าบลรายงานต าแหน่งว่างนั้นใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ทราบภายใน 7 วนั นบั
แต่วนัท่ีต  าแหน่งว่างและใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ด  าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ีว่างนั้นภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีต  าแหน่งนั้นว่างลง ส าหรับกรณีท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลมีต าแหน่งว่างและไม่ประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลใหด้  ารงต าแหน่งนั้น  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล
รายงานเหตุผล  ความจ าเป็นใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ 
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  ในการด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีว่างตามวรรคหน่ึงให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาด าเนินการตามล าดบัดงัต่อไปน้ี     

(1) ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลรับโอนพนกังานส่วนต าบล จากองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลอ่ืนมาแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีว่างภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีต  าแหน่งว่างตามขอ้ 171 
วรรคหน่ึง 
   (2) หากไม่สามารถด าเนินการตาม (1) ไดใ้หป้ระกาศรับสมคัรเพ่ือรับโอนพนกังาน
ส่วนต าบลในต าแหน่งและระดบัเดียวกบัต าแหน่งท่ีว่าง  เพ่ือโอนพนกังานส่วนต าบลอ่ืนมาแต่งตั้งใหด้  ารง
ต าแหน่งท่ีว่าง ตามขอ้ 171 วรรคสอง 

(3) หากไม่สามารถด าเนินการตาม (2)  ไดใ้หด้  าเนินการโดยวิธีการสอบคดัเลือก
หรือการคดัเลือกเพ่ือเล่ือนระดบัสูงข้ึนแทนต าแหน่งท่ีว่างตามขอ้ 86  หรือขอ้ 102  แลว้แต่กรณี 

(4) หากไม่สามารถด าเนินการตาม (3) ไดใ้หด้  าเนินการโดยวิธีการรับโอนพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ินประเภทอ่ืน หรือขา้ราชการประเภทอ่ืนตามขอ้ 179 วรรคสอง  ทั้งน้ีโดยใหด้  าเนินการร่วมกบัการ
โอน  โดยวิธีการคดัเลือกตาม (2) ดว้ย  และผูจ้ะขอใหรั้บโอนจะตอ้งมีระดบัต าแหน่งไม่ต ่ากว่าต าแหน่งท่ีจะ
แต่งตั้ง 
  ในการด าเนินการสรรหาบุคคล เพ่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีว่างตามวรรคหน่ึง 
หากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลความจ าเป็นและเพื่อ
ประโยชน์ต่อราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  จะด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ี
ว่างโดยใชว้ิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธี ซ่ึงไม่เป็นไปตามล าดบัตามท่ีก  าหนดในวรรคสองก็ได ้ โดยให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) รายงานคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  
เพื่อใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) เห็นชอบก่อน 
  กรณีท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ไม่สามารถด าเนินการสรรหา
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ีว่างใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดในวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ร้องขอคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ภายใน 15 วนั  
นบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลา  90  วนันบัแต่วนัท่ีต  าแหน่งว่างเพื่อพิจารณาและเมื่อมีมติเป็นประการใดให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) นั้น 

หมวด  6 

การย้าย 

  ขอ้  154  การยา้ยพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งหน่ึง ไปแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งอีก
ต าแหน่งหน่ึงในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเดียวกนั  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เป็นผูส้ัง่แต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกนั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
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(ก.อบต.จงัหวดั) และพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก  าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   

  ขอ้  155  การยา้ยพนกังานส่วนต าบล ใหพ้ิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ การพฒันาพนกังานส่วนต าบลเป็นหลกั และความจ าเป็นอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานของ
ราชการประกอบดว้ย 

  ขอ้  156  การยา้ยพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งหน่ึงไปแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในสาย
งานเดิม  ใหส้ัง่ยา้ยไปแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัเดิมและใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นเดิม  ทั้งน้ีใหพิ้จารณา
ถึงเหตุผลและความจ าเป็นตามขอ้  155   

  ขอ้  157  การยา้ยพนกังานส่วนต าบลไปด ารงต าแหน่งใด ตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนั้น  ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก  าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
กรณีท่ีไม่ทราบแน่ชดัว่าวุฒิการศกึษาใดเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งของสายงาน ท่ีจะแต่งตั้งใหม่
หรือไม่ ใหห้ารือคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ทุกกรณี 

  ขอ้  158  การยา้ยพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งใดไปแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งอ่ืนในสาย
งานผูป้ฏิบติั ใหพ้นกังานส่วนต าบลท่ีจะขอแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนจะตอ้งด ารงต าแหน่งใน
ระดบัเดียวกนัและตอ้งมีคุณวฒิุตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งใหม่ โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
เป็นผูไ้ดป้ฏิบติัราชการเก่ียวกบังานนั้นหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาก่อน แต่ใหค้  านึงถึงสิทธิของพนกังานส่วน
ต าบลในการเล่ือนระดบัในต าแหน่งส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ (เล่ือนไหล) ดว้ยซ่ึงอาจท าให้
พนกังานส่วนต าบลมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในสายงานไม่ครบตามหลกัเกณฑก์ารเล่ือนระดบัดงักล่าว
ได ้โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) การยา้ยพนกังานส่วนต าบลไปด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบัเดียวกนัตอ้ง
แต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกนัและตอ้งมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

(2) การยา้ยพนกังานส่วนต าบลไปด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้ต่างระดบักนั และมิใช่
เป็นการแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3  ใหด้  าเนินการ  ดงัน้ี 

(ก)  ใหพ้นกังานส่วนต าบลผูป้ระสงคจ์ะขอรับการแต่งตั้งเสนอค าร้องขอยา้ยไป
ด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืน 

(ข)  ใหพิ้จารณาแต่งตั้งจากพนกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น
ก่อนเป็นล าดบัแรก  หากไม่มีผูป้ระสงคจ์ะขอยา้ยจึงพจิารณาจากพนกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลอ่ืนเป็นล าดบัถดัไป 
   (ค) ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูข้อรับการแต่งตั้ง  ไดแ้ก่ผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลประเมินบุคคลเพื่อ
ความเหมาะสมกบัต าแหน่งของสายงานท่ีจะแต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน 
   (ง) ผูท่ี้จะไดรั้บการแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนจะตอ้งไดค้ะแนนจากผล
การประ เมินของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละคนไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 60 
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   (จ) กรณีมีผูข้อรับการแต่งตั้งเกินกว่าจ  านวนต าแหน่งว่างใหน้ าคะแนนผลการ
ประเมินของผูบ้งัคบับญัชาทุกคนรวมกนั  แลว้จดัท าบญัชีเรียงตามล าดบัคะแนนรวม  เสนอคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) หากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เห็นควร
ก าหนดรายการประเมินเพ่ิมเติม เช่น การสมัภาษณ์  การทดสอบก็อาจพิจารณาก าหนดเพ่ิมเติมได ้  กรณีมี
คะแนนเท่ากนัใหจ้ดัเรียงตามล าดบัอาวุโสในราชการ บญัชีดงักล่าวใหม้ีอาย ุ 1 ปี นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เห็นชอบการแต่งตั้งใหแ้ต่งตั้งเรียงล  าดบัท่ีในบญัชีดงักล่าว 
   (ฉ) การแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลใหด้  ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนโดยการโอนให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตน้สงักดัของผูข้อโอนเป็นผูป้ระเมินแลว้ส่งผลการประเมินใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
ต าบลท่ีจะรับโอนด าเนินการต่อไป 
  (3) การยา้ยพนกังานส่วนต าบลใหด้  ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนไป  ให้
ด  าเนินการโดยวิธีการสอบคดัเลือก หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสอบใหเ้ป็นไปตามขอ้  86  ถึงขอ้  101  ยกเวน้กรณี
ดงัต่อไปน้ี 
   (ก) การยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 
ข้ึนไป หรือสายงานนกับริหารงาน ใหด้  ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนซ่ึงเป็นสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนไป
จะตอ้งด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกนัและมีคุณวุฒิตรงตามท่ีก  าหนดไวเ้ป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของสายงานท่ีจะแต่งตั้งใหม่ 
   (ข) การยา้ยพนกังานส่วนต าบลท่ีมีคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  
(ก.อบต.) ก าหนดไวต้ามขอ้ 79   
   (ค) การยา้ยพนกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บคุณวฒิุเพ่ิมข้ึน และไม่เคยด ารงต าแหน่งใน
สายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3  ผูน้ั้นตอ้งเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่งท่ีอยูใ่นสายงานท่ีจะยา้ย  และบญัชี
การสอบแข่งขนัไดย้งัไม่ถูกยกเลิก 
  (4) การยา้ยพนกังานส่วนต าบลไปแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ีก  าหนดเป็นต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน
ท่ีมีประสบการณ์ (เล่ือนไหล)  พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นจะตอ้งผา่นการประเมินบุคคลและการปฏิบติังานตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเล่ือนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล 

  ขอ้ 159  การยา้ยพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งใด ใหด้  ารงต าแหน่งในสายงานผูบ้ริหาร
ใหก้ระท าได ้ ดงัน้ี 
   (1)  การยา้ยพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งในสายผูบ้ริหารไปด ารงต าแหน่งใน
สายผูบ้ริหารต าแหน่งอ่ืน  จะตอ้งยา้ยไปด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกบัต าแหน่งของสายงานท่ีจะแต่งตั้งใหม่
และตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งของสายงานท่ีจะแต่งตั้งใหม่ 
   (2) การแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล ผูด้  ารงต าแหน่งในสายผูป้ฏิบติังานไปด ารง
ต าแหน่งในสายผูบ้ริหาร  ใหด้  าเนินการโดยวิธีการณ์สอบคดัเลือกตามขอ้ 86  ถึงขอ้  101    

 ขอ้  160  การยา้ยพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ไปแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ผูน้ั้นจะตอ้งด ารงต าแหน่งในระดบัเดียวกบัต าแหน่งของสายงานท่ี
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จะแต่งตั้งใหม่   และตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งสายงานท่ีจะ
แต่งตั้งใหม ่

  ขอ้  161  การยา้ยพนกังานส่วนต าบลผูด้  ารงต าแหน่งใดไปแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในสาย
งานท่ีต ่ากว่าต าแหน่งสายงานเดิม  หรือมีระดบัต ่ากว่าเดิมหรือยา้ยพนกังานส่วนต าบลในต าแหน่งสายผูบ้ริหาร
ไปแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งสายผูป้ฏิบติังาน ใหก้ระท าไดต่้อเม่ือพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นสมคัรใจและไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  
  ในการยา้ยพนกังานส่วนต าบลตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั) ตอ้งพิจารณาโดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีทางราชการจะไดรั้บ  โดยใหไ้ดรั้บ
เงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งในขั้นท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขั้นเงินเดือนของอนัดบั
เดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอนัดบัท่ีพนกังานส่วนต าบล จะไดรั้บเม่ือไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่ง
ทา้ยประกาศน้ี  แต่ถา้ผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งอยู่
แลว้ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

  ขอ้  162  ในการสัง่ยา้ยพนกังานส่วนต าบลไปแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ให้
ค  านึงถึงโอกาสในความกา้วหนา้ของพนกังานส่วนต าบลในการเล่ือนระดบัสูงข้ึนในต าแหน่งท่ีก  าหนดส าหรับ
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ดว้ย  ซ่ึงอาจท าใหพ้นกังานส่วนต าบลผูน้ั้นมรีะยะเวลาในการด ารงต าแหน่งใน
สายงานท่ีแต่งตั้งใหม่ไม่ครบตามหลกัเกณฑก์ารเล่ือนระดบัดงักล่าวได ้

  ขอ้  163  เม่ือมีค  าสัง่ยา้ยพนกังานส่วนต าบลไปแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใดแลว้  ให้
ผูบ้งัคบับญัชาแจง้หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของต าแหน่งดงักล่าว  ใหพ้นกังานส่วนต าบลผูน้ั้นทราบในวนัท่ี
ไปรายงานตวัรับมอบหนา้ท่ีเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติังานในต าแหน่งนั้นต่อไป 

หมวด  7 

การโอน 

  ขอ้  164  การโอนพนกังานส่วนต าบลจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหน่ึงไปแต่งตั้งใหด้  ารง
ต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วนต าบลอีกแห่งหน่ึง ใหโ้อนและแต่งตั้งจากพนกังานส่วน
ต าบลในกรณีใดกรณีหน่ึง  ดงัน้ี 
  (1)  ผูส้อบแข่งขนัได ้ หรือผูส้อบคดัเลือกไดใ้นต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งนั้น  หรือผูไ้ดรั้บการ
คดัเลือกเพื่อแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนนั้น   

(2)  ผูข้อโอนหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกโดยคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  (ก.อบต.
จงัหวดั)  ไดม้ีมติเห็นชอบใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลรับโอนพนกังานส่วนต าบลจากองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลอ่ืน  มาแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารในระดบัท่ีไม่สูงกว่าเดิมตามขอ้ 171 
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  (3)  ผูข้อโอนโดยการโอนสบัเปล่ียนต าแหน่งในต าแหน่งเดียวกนัและระดบัเดียวกนัระหว่าง
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  หรือผูข้อโอนมาแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งผูป้ฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ตามขอ้ 175 

  (4) ผูท่ี้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ไดม้ีมติใหโ้อนจากองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหน่ึง ไปด ารงต าแหน่งในอีกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหน่ึงในจงัหวดัเดียวกนัตามขอ้ 176 
  (5) ผูท่ี้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ไดม้ีมติใหโ้อนจากองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหน่ึง ไปด ารงต าแหน่งในอีกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหน่ึงในต่างจงัหวดักนัตามขอ้ 177 

  ขอ้  165  ในการบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัได ้  หรือผูไ้ดรั้บคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ีไม่
จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนัเพ่ือเขา้รับราชการเป็นพนกังานส่วนต าบล  หรือการแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลผูส้อบ
คดัเลือกไดห้รือผูไ้ดรั้บคดัเลือกใหด้  ารงต าแหน่งใดในองคก์ารบริหารส่วนต าบล และผูส้อบแข่งขนัได ้ผูไ้ดรั้บ
คดัเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจ่  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั  ผูส้อบคดัเลือกได ้ หรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกนั้นเป็น
พนกังานส่วนต าบลในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่ืน  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะบรรจุหรือ
แต่งตั้งนั้น  เสนอเร่ืองการขอรับโอนพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นเพ่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้  
ไดรั้บคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั  สอบคดัเลือกไดห้รือไดรั้บคดัเลือกแลว้แต่กรณีให้
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  ขอ้  166  ในการโอนพนกังานส่วนต าบลผูส้อบแข่งขนัได ้ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกในกรณีพิเศษท่ีไม่
จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั   ผูส้อบคดัเลือกไดห้รือผูไ้ดรั้บคดัเลือกใหด้  าเนินการ  ดงัน้ี 

(1) กรณีการโอนภายในจงัหวดัเดียวกนัใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะรับ
โอนมีหนงัสือแจง้ความประสงคจ์ะรับโอนใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลของผูท่ี้จะโอนทราบ และใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบลของผูท่ี้จะโอน เสนอเร่ืองการใหโ้อนพนกังานส่วนต าบลนั้นใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

(2) กรณีการโอนต่างจงัหวดักนั ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะรับโอนมี
หนงัสือแจง้ความประสงคจ์ะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั) ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลของผูท่ี้จะโอนทราบ และใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลของผูท่ี้จะโอน
เสนอเร่ืองการใหโ้อนพนกังานส่วนต าบลใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

  ขอ้  167  ในการออกค าสัง่รับโอนพนกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะรับ
โอน และการออกค าสัง่ใหพ้นกังานส่วนต าบลพน้จากต าแหน่งและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสงักดั
เดิมตามมติของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ของแต่ละแห่ง ตามขอ้ 165 และขอ้ 166  
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่งประสานกนั เพ่ือออกค าสัง่การรับโอนพนกังานส่วนต าบลและการ
ใหพ้นกังานส่วนต าบลพน้จากต าแหน่งและหนา้ท่ีโดยก าหนดใหม้ีผลในวนัเดียวกนั   
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  ขอ้  168  ใหพ้นกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้หรือไดรั้บ
คดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจ่  าเป็นตอ้งด าเนินการสอบแข่งขนั ไดรั้บเงินเดือน   ดงัน้ี 
  (1)  กรณีแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัเดิม และผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนต ่ากว่าหรือเท่าคุณวุฒิ
ใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามวุฒิ แต่หากผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นท่ีไดรั้บอยูเ่ดิม 
  (2)  กรณีแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงกว่าเดิม  และผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่าคุณวุฒิ  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามคุณวุฒิแต่หากผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าคุณวฒิุใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบั
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัไดห้รือไดรั้บคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการ
สอบแข่งขนัในขั้นท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขั้นเงินเดือนของอนัดบัเดิม  ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอนัดบัท่ี
พนกังานส่วนต าบลจะไดรั้บเมื่อไดรั้บการแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งทา้ยประกาศน้ี 
  (3)  กรณีแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัต ่ากว่าเดิม  และผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ
ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้หรือไดรั้บคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ
ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการสอบแข่งขนัในขั้นท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขั้นเงินเดือนของอนัดบัเดิม ตามตารางเทียบ
ขั้นเงินเดือนแต่ละอนัดบัท่ีพนกังานส่วนต าบลจะไดรั้บเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งทา้ยประกาศน้ี  
และหากผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัไดห้รือไดรั้บ
คดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ ท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการสอบแข่งขนั ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นสูงของอนัดบั
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้ หรือไดรั้บคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการ
สอบแข่งขนันั้น 

  ขอ้  169  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็น  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
จะด าเนินการใหพ้นกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้ หรือไดรั้บคดัเลือกใน
กรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการสอบแข่งขนัซ่ึงไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิใหไ้ดรั้บเงินเดือน
ตามคุณวุฒิกไ็ด ้  หากมีการระบุเง่ือนไขการใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามคุณวุฒิไวใ้นประกาศสอบแข่งขนัหรือ
คดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนัในคร้ังนั้น 

  ขอ้  170  ใหพ้นกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ีสอบคดัเลือกไดห้รือ
ไดรั้บคดัเลือกท่ีมิใช่กรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั ไดรั้บเงินเดือนตามท่ีก  าหนดในหมวด  3ว่า
ดว้ยอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแลว้แต่กรณี 

ขอ้  171  ภายใตบ้งัคบัขอ้ 153 และขอ้ 164  เพื่อประโยชน์ในการพฒันาพนกังานส่วนต าบล 
ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นส่วนรวม  คณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  อาจมีมติใหค้วามเห็นชอบใหรั้บโอนพนกังานส่วนต าบลจากองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลอ่ืนท่ีประสงคข์อโอนมาเป็นพนกังานส่วนต าบล ในต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีว่างขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนั้นได ้  โดยประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้กลงยนิยอมในการโอน
นั้นแลว้ และองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีรับโอนไดเ้สนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีต  าแหน่งนั้นว่างลง  เมื่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
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(ก.อบต.จงัหวดั) ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลออก
ค าสัง่แต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีไม่สูงกว่าเดิมและไดรั้บเงินเดือนในขั้นท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
  ในกรณีการโอนพนกังานส่วนต าบลมาแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีว่าง เมื่อพน้
ระยะเวลาตามท่ีก  าหนดในวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ด าเนินการ
พิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ก าหนดโดยมี
เง่ือนไขดงัน้ี 
  (1) แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือก จ  านวนไม่นอ้ยกว่า 7 คน ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
กลางพนกังานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ก าหนด 
  (2) ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ก าหนดหลกัเกณฑว์ิธีการ
คดัเลือกก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้มีสิทธิเขา้รับการคดัเลือกและประกาศใหพ้นกังานส่วนต าบลทราบเป็นการ
ทัว่ไป 
  (3) ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกด าเนินการคดัเลือกผูม้คุีณสมบติัตามท่ีก  าหนดและไดแ้จง้ความ
ประสงคส์มคัรเขา้รับการคดัเลือก และประกาศผลการคดัเลือกเสนอให้คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล  (ก.
อบต.จงัหวดั)  พิจารณา 

  ขอ้  172  ในการพิจารณาการโอนพนกังานส่วนต าบลตามขอ้ 171 ใหค้ณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อรับโอน จ านวนไม่นอ้ยกว่า 7  คนดงัน้ี 
 (1)  กรรมการในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ท่ีคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เห็นสมควรเป็นประธานกรรมการ 

 (2)  ประธานกรรมการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นกรรมการ 
 ท่ีมีต  าแหน่งว่างหรือผูแ้ทน   

 (3)  ผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง จ  านวนไมน่อ้ยกว่า 2  คน  เป็นกรรมการ 
 (4)  ผูท้รงคุณวุฒิ ไมน่อ้ยกว่า 3  คน     เป็นกรรมการ 
 ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) แต่งตั้งขา้ราชการหรือพนกังานส่วน
ต าบลคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่ประสงคเ์ป็นกรรมการตาม 
(2) ใหแ้ต่งตั้งผูท่ี้ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมายเป็นกรรมการแทนกรรมการ
คดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนท่ีแต่งตั้งจากผูแ้ทนหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้งตาม (3) ใหค้ณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาแต่งตั้งจากหวัหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดั ซ่ึงเป็นส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือขา้ราชการท่ีมีต  าแหน่งตั้งแต่ระดบั 7  ข้ึนไป   
ในสงักดัส่วนราชการนั้น หรือนายอ าเภอในจงัหวดันั้น 
  กรรมการคดัเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนท่ีแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิตาม (4) ใหค้ณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จงัหวดั) หรือผูท้รงคุณวุฒิอ่ืนท่ีมคีวามรู้ความสามารถหรือผูม้ีประสบการณ์ในดา้นการบริหารงาน



 55 

บุคคล  การบริหารการปกครอง ดา้นกฎหมาย และงานดา้นทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจเป็นขา้ราชการหรือพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือบุคคลทัว่ไปท่ีมีความรู้ความสามารถดงักล่าว 
  เลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอน  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาแต่งตั้งจากขา้ราชการพลเรือน หรือพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งไม่ต ่ากว่า
ผูอ้  านวยการกอง หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าน้ี 
  ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ท าหนา้ท่ีในงานดา้นธุรการต่างๆ 
ของคณะกรรมการคดัเลือกเพื่อพิจารณารับโอน และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  ขอ้  173  หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก วิธีการคดัเลือก และการก าหนดคุณสมบติัของผูท่ี้มีสิทธิเขา้
รับการคดัเลือกเพื่อโอน ใหน้ าหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก  าหนดไวส้ าหรับการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งบริหาร
เพ่ือแต่งตั้งใหมี้ระดบัสูงข้ึนตามท่ีก  าหนดในหมวด 4 ว่าดว้ยการคดัเลือกมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้  174  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือก  ด  าเนินการคดัเลือกผูม้ีคุณสมบติัตามท่ีก  าหนดและได้
แจง้ความประสงคส์มคัรเขา้รับการคดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก  แลว้ประกาศผลการคดัเลือก
เสนอใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณารับโอน 

  ขอ้  175  ภายใตบ้งัคบัขอ้ 164  เพื่อประโยชน์แก่ราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจโอน
สบัเปล่ียนต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลในต าแหน่งเดียวกนัได ้  โดยความสมคัรใจของพนกังานส่วนต าบลผู ้
โอน  และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ก
ลงยนิยอมในการโอนดงักล่าวแลว้  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีเก่ียวขอ้งเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เมื่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล(ก.อบต.จงัหวดั ) 
ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลออกค าสัง่แต่งตั้งให้
ด  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีไม่สูงกว่าเดิมและไดรั้บเงินเดือนในขั้นท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
  การโอนพนกังานส่วนต าบลอ่ืน มาแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งผูป้ฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล อาจกระท าไดโ้ดยความสมคัรใจของผูจ้ะขอโอน และไดรั้บความยนิยอมจากประธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะรับโอนนั้น เมื่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จงัหวดั) ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลออก
ค าสัง่แต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีไม่สูงกว่าเดิมและไดรั้บเงินเดือนในขั้นท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
  การโอนพนกังานส่วนต าบลตามวรรคสองมาด ารงต าแหน่งในระดบัต ่ากว่าเดิมอาจกระท าได้
ต่อเม่ือพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นสมคัรใจ     และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.
อบต.จงัหวดั )  ในการน้ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ตอ้งพิจารณาโดยค านึงถึงเหตุผล
ความจ าเป็นและประโยชน์ท่ีทางราชการจะไดรั้บ  โดยก าหนดใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขั้น
เงินเดือนของอนัดบัเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอนัดบัท่ีพนกังานส่วนต าบลจะไดรั้บ   เม่ือ
ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งทา้ยประกาศน้ี แต่หากผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือน
ส าหรับต าแหน่งนั้น ใหไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นสูงของอนัดบัส าหรับต าแหน่งนั้น   
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  ขอ้  176  ภายใตบ้งัคบัขอ้ 171  และขอ้ 175 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นท่ีส าคญัเป็น
ประโยชน์ต่อราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยส่วนรวม คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั) อาจพิจารณาและมีมติใหค้วามเห็นชอบใหโ้อนพนกังานส่วนต าบลจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหน่ึง
มาแต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอีกแห่งหน่ึงในจงัหวดัเดียวกนัได ้ โดยใหด้  ารง
ต าแหน่งในระดบัท่ีไม่สูงกว่าเดิมและไดรั้บเงินเดือนในขั้นท่ีไม่สูงกว่าเดิม 

ขอ้  177  กรณีมีปัญหาขดัแยง้ระหว่างพนกังานส่วนต าบลกบัประธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  และไม่สามารถด าเนินการโอนพนกังานส่วนต าบลระหว่างองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลภายในจงัหวดัเดียวกนัไดต้ามขอ้ 176 ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ร้องขอให้
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) เพื่อพิจารณา 

ในกรณีมีต  าแหน่งบริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลว่างลงหลายต าแหน่งพร้อมกนัใน
หลายองคก์ารบริหารส่วนต าบลและในหลายจงัหวดั  เพ่ือประโยชนข์องราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
โดยรวม  และเพื่อใหพ้นกังานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งมีโอกาสโอนไปปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการในระหว่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ยกนัได ้  คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล  (ก.
อบต.) อาจพิจารณาและมีมติตามท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) และประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลร้องขอในการโอนพนกังานส่วนต าบล  โดยใหค้ณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล(ก.อบต.จงัหวดั) และประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัตามมติ 
นั้น 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ตามวรรคหน่ึงและ
วรรคสองใหพ้ิจารณาถึงเหตุผล  ความจ าเป็น  ประโยชนข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบล  เหตุผลความประสงค์
ของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลและพนกังานส่วนต าบลท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้แต่กรณี โดย
ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นผูรั้บเร่ืองราวและตรวจสอบขอ้เท็จจริงดงักล่าว
แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) พิจารณา 

ขอ้  178  การโอนพนกังานส่วนต าบล ตามขอ้ 164  ขอ้ 171  ขอ้ 175  ขอ้ 176  และขอ้ 177 
ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีค าสัง่รับโอนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลดงักล่าว 
ใหด้  ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้  สอบคดัเลือกไดห้รือไดรั้บคดัเลือกตามขอ้ 164 หรือต าแหน่งท่ี
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) มีมติใหค้วามเห็นชอบใหรั้บโอนและแต่งตั้งใหด้  ารง
ต าแหน่งใดตามขอ้ 171 ขอ้ 175 ขอ้ 176  และขอ้ 177  และใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสงักดัเดิมมีค  าสัง่ใหพ้นกังานส่วนต าบลผูน้ั้นพน้จากต าแหน่ง ทั้งน้ีให้
ก  าหนดวนัท่ีในค าสัง่รับโอนและค าสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งใหมี้ผลในวนัเดียวกนั 

การสัง่โอนพนกังานส่วนต าบลและการสัง่ใหพ้นกังานส่วนต าบลพน้จากต าแหน่งตามวรรค
หน่ึง  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  
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หมวด  8 

การรับโอน 

ขอ้  179  การรับโอนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนและการรับโอนขา้ราชการประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่
ขา้ราชการการเมืองหรือขา้ราชการวิสามญัมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบล  ใหรั้บโอนและแต่งตั้ง
เป็นพนกังานส่วนต าบลจากผูส้อบแข่งขนัได ้ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกในต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งโดยกรณีพิเศษตามขอ้ 
116 (2) โดยใหด้  ารงต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้ หรือไดรั้บการคดัเลือกนั้น และใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามคุณวฒิุ
ส าหรับต าแหน่งนั้น เวน้แต่ผูน้ั้นไดรั้บเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ใหไ้ดรั้บเงินเดือนเท่ากบัเงินเดือนท่ีไดรั้บอยูเ่ดิม 
แต่ถา้ไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากบัเงินเดือนท่ีไดรั้บอยูเ่ดิม ใหไ้ดรั้บเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้หรือ
ไดรั้บการคดัเลือกในขั้นท่ีเทียบไดต้รงกนักบัขั้นเงินเดือนท่ีไดรั้บอยูเ่ดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแต่
ละอนัดบัท่ีพนกังานส่วนต าบลจะไดรั้บ เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งทา้ยประกาศน้ี  แต่ถา้ผูน้ั้นไดรั้บ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้ หรือไดรั้บการคดัเลือก ใหไ้ดรั้บ
เงินเดือนในขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนั้น 
  การรับโอนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนและการรับโอนขา้ราชการประเภทอ่ืน ตามวรรคหน่ึงมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบล ในต าแหน่งผูบ้ริหารใหรั้บโอนและแต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบล
จากผูไ้ดรั้บการคดัเลือก   ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก  าหนดตามขอ้ 153  ขอ้ 164 และขอ้ 171 โดยใหม้าด ารง
ต าแหน่งในระดบัท่ีไม่สูงกว่าเดิม และใหไ้ดรั้บเงินเดือน ในขั้นท่ีไม่สูงกว่าเดิม 

ขอ้  180  ในกรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีเหตุผล และความจ าเป็นอยา่งยิง่เพ่ือประโยชน์
แก่ราชการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจขอรับโอนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือขา้ราชการประเภทอ่ืนท่ี
ไม่ใช่ขา้ราชการการเมืองหรือขา้ราชการวิสามญั ท่ีมีความประสงคจ์ะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นพนกังานส่วน
ต าบลในต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั)  โดยใหช้ี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์การท างาน และความช านาญ
การของผูท่ี้จะขอโอนและประโยชน์ท่ีทางราชการจะไดรั้บ เมื่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั) ไดพ้จิารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลสัง่รับโอน
และแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งเป็นพนกังานส่วนต าบล   ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งระดบัใด และ
จะใหไ้ดรั้บเงินเดือนเท่าใด  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เป็นผูก้  าหนด  แต่จะตอ้ง
ไม่สูงกว่าพนกังานส่วนต าบลท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถและความช านาญในระดบัเดียวกนั 

ขอ้  181  การรับโอนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนขา้ราชการประเภทอ่ืนมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบลตามขอ้ 179 และขอ้ 180  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลมีค าสัง่ใหรั้บโอนและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลแลว้ ใหมี้หนงัสือแจง้การรับโอนให้
ส่วนราชการสงักดัเดิมของผูท่ี้จะโอนออกค าสัง่ใหผู้น้ั้นพน้จากต าแหน่งและหนา้ท่ี  ทั้งน้ีใหก้  าหนดวนัท่ีใน
ค าสัง่รับโอนและค าสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งเป็นวนัเดียวกนั 

การออกค าสัง่รับโอนและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามวรรคหน่ึง
ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ใหค้วามเห็นชอบก่อน 
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ขอ้  182  การรับโอนพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนหรือการรับโอนขา้ราชการประเภทอ่ืนมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนกังานส่วนต าบลตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

(1)  ต  าแหน่งท่ีจะน ามาใชใ้นการรับโอน   ตอ้งเป็นต าแหน่งว่างท่ีมีอตัราเงินเดือน  
(2)  ผูไ้ดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งใด ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตาม

คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก  าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 
(3)  ผูใ้ดไม่เคยไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ีใชวุ้ฒิตั้งแต่ระดบัปริญญาตรี

หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าน้ีข้ึนไปเป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน  หรือไม่เคยไดรั้บแต่งตั้งโดยผล
การสอบแข่งขนัหรือการคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจ่  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนัใหด้  ารงต าแหน่งท่ีตอ้งใช้
วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าน้ี  เป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้
ด  ารงต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนไป  ผูน้ั้นจะตอ้งเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นต าแหน่งสายงานท่ี
จะรับโอน และบญัชีสอบแข่งขนันั้นยงัไม่ยกเลิก 

(4)  การรับโอนเพ่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ีตอ้งด าเนินการคดัเลือก หรือตอ้งประเมินบุคคล 
ผูข้อโอนจะตอ้งผา่นการคดัเลือกหรือผา่นการประเมินบุคคลก่อน 

(5)  การรับโอนเพ่ือแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในสายงานใด ตอ้งไม่มีผูส้อบแข่งขนัไดใ้น
ต าแหน่งสายงานนั้นข้ึนบญัชีรอการบรรจุอยูห่รือไม่มีผูส้อบคดัเลือกได ้ หรือผูไ้ดรั้บคดัเลือกในต าแหน่งสายงาน
นั้นข้ึนบญัชีรอการแต่งตั้งอยู ่

ขอ้  183  เพื่อประโยชน์ในการนบัเวลาราชการใหถื้อว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผูท่ี้
โอนมาตามท่ีก  าหนดในหมวดน้ี ในขณะท่ีเป็นพนกังานส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หรือขา้ราชการประเภทอ่ืนนั้นเป็น
เวลาราชการของพนกังานส่วนต าบล 

หมวด  9  
การเล่ือนระดับ 

ขอ้  184  การเล่ือนพนกังานส่วนต าบลข้ึนแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน ใหเ้ล่ือน
และแต่งตั้งจากผูส้อบแข่งขนัได ้   หรือผูส้อบคดัเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งนั้นได ้ หรือจากผูไ้ดรั้บคดัเลือกเพื่อ
ด ารงต าแหน่งนั้น  

ขอ้  185  การเล่ือนและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัได ้  หรือผูส้อบคดัเลือกได ้ ใหเ้ล่ือนและแต่งตั้ง
ตามล าดบัท่ีในบญัชีสอบแข่งขนัหรือบญัชีสอบคดัเลือกนั้นแลว้แต่กรณี  ส าหรับการเล่ือนและแต่งตั้งจากผู ้
ไดรั้บคดัเลือก  ใหเ้ล่ือนและแต่งตั้งตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ  ความประพฤติ และ
ประวติัการรับราชการ ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูม้ีผลงานเป็นท่ีประจกัษใ์นความสามารถแลว้ 

ขอ้  186  การเล่ือนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนจากผู ้
สอบแข่งขนัไดใ้หเ้ล่ือนและแต่งตั้งได ้ ดงัน้ี 
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  (1) เล่ือนและแต่งตั้งผูซ่ึ้งไดรั้บประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตามคุณสมบติั 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งในระดบั 2 ระดบั 3 หรือระดบั 4  และสอบแข่งขนัเพ่ือด ารงต าแหน่งนั้นได ้ ใหด้  ารง
ต าแหน่งนั้น 
  (2)  การเล่ือนกรณีดงักล่าว จะเล่ือนข้ึนแต่งตั้งไดต่้อเม่ือถึงล  าดบัท่ีท่ีผูน้ั้นสอบแข่งขนัได้
ตามล าดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ ส าหรับเงินเดือนท่ีไดรั้บใหเ้ป็นไปตามคุณวุฒิท่ีประกาศรับสมคัร   
  (3)  หลกัสูตรและวิธีการสอบแข่งขนั ใหด้  าเนินการตามท่ีก  าหนดในหมวด 4  ว่าดว้ยการ
คดัเลือก  
  (4)  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นผูส้ัง่เล่ือนและแต่งตั้งตาม 
ล  าดบัท่ีในบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั ) 

  ขอ้  187  การเล่ือนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนจาก
ผูส้อบคดัเลือกได ้ใหเ้ล่ือนและแต่งตั้งได ้ดงัน้ี 

(1) หลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งในสายงานผูป้ฏิบติัใหด้  ารงต าแหน่งใน
สายผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขั้นต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 

(2) คุณสมบติัเป็นผูม้ีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีคณะกรรมการ
กลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดบัท่ีจะแต่งตั้ง  

(3) วิธีการ หลกัสูตรและวิธีการสอบคดัเลือก ใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ 86  ถึงขอ้ 101  
(4) การแต่งตั้ง ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นผูส้ัง่เล่ือนและ

แต่งตั้งตามล าดบัท่ีในบญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้  โดยผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จงัหวดั) 

  ขอ้ 188  การเล่ือนและแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบล ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนส าหรับ
ต าแหน่งท่ีก  าหนดเป็นต าแหน่งระดบัควบจากผูไ้ดรั้บคดัเลือก   

(1)  เล่ือนและแต่งตั้งในระดบัควบขั้นตน้  ไดแ้ก่เล่ือนและแต่งตั้งผูท่ี้ไดรั้บเงินเดือนยงัไม่ถึง
ขั้นต ่าและผูท่ี้ไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขั้นต ่าของอนัดบัเงินเดือน ส าหรับต าแหน่งท่ีจะเล่ือนข้ึนแต่งตั้งใหด้  ารง
ต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนโดยไม่เปล่ียนสายงาน  ดงัต่อไปน้ี 
   (ก)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 1  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 ข้ึนด ารง
ต าแหน่งระดบั 2 ของสายงานนั้น    
   (ข)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 2  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2 ข้ึนด ารง
ต าแหน่งระดบั 3 ของสายงานนั้น  

  (ค)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 3  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนด ารง
ต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานนั้น  
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  (2)  เล่ือนและแต่งตั้งในระดบัควบขั้นสูง ไดแ้ก่เล่ือนและแต่งตั้งผูท่ี้ไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากว่า
ขั้นต ่าของอนัดบัเงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีจะเล่ือนข้ึนแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนโดยไม่
เปล่ียนสายงาน ดงัต่อไปน้ี 
   (ก)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 2  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 ข้ึนด ารง
ต าแหน่งระดบั 3 ของสายงานนั้น  
   (ข)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 3  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2 ข้ึนด ารง
ต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานนั้น  
   (ค)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 4  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนด ารง
ต าแหน่งระดบั 5  ของสายงานนั้น 

(3)  เป็นผูม้คุีณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกั 
งานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดบัท่ีจะแต่งตั้ง  

(4)  ใหด้  าเนินการคดัเลือกโดยการประเมนิบุคคลและการปฏิบติังานตามวิธีการและแบบ
ประเมินทา้ยประกาศก าหนดน้ี 
  (5)  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูส้ัง่เล่ือนและแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) และใหม้ีผลไม่ก่อนวนัท่ีผูบ้งัคบับญัชา
ชั้นตน้บนัทึกความเห็นว่าควรเล่ือนระดบัได ้
  ในการด าเนินงานตามวรรคแรก ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลมี
ค  าสัง่เล่ือนและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน  กรณีท่ีมีความเห็นว่าสามารถเล่ือนระดบัสูงข้ึนได้
ก  าหนดเวลาหน่ึงเดือนนบัจากผูข้อเล่ือนระดบัเสนอเร่ืองต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ 

  ขอ้  189  การเล่ือนและแต่งตั้งผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งระดบั 1 ระดบั  2  ระดบั 3  หรือระดบั 4 ซ่ึง
เป็นผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งสอบแข่งขนั ใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน 
  (1)  ไดรั้บวฒิุท่ีตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยไดรั้บทุน
รัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามขอ้ 116 (1)  
  (2)  ไดรั้บวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดใหค้ดัเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นกรณีพิเศษตามขอ้ 116 (2)   
  (3)  หลกัสูตรและวิธีการคดัเลือก ใหด้  าเนินการตามท่ีก  าหนดในหมวด 4 ว่าดว้ยการคดัเลือก  
  (4)  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูส้ัง่เล่ือน และแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

  ขอ้  190  การเล่ือนและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนส าหรับต าแหน่งท่ีก  าหนด
เป็นต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ในต าแหน่งสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 และระดบั 2 
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  (1)  ต าแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรือบริการทัว่ไป และกลุ่มงานท่ีปฏิบติัภารกิจหลกัของส่วน
ราชการ  ตามบญัชีรายการจ าแนกกลุ่มงานต าแหน่งฯ ทา้ยประกาศน้ี ใหก้  าหนดต าแหน่งไดถึ้งระดบั 5 หรือ 6 
ดงัน้ี 
   (ก)  ต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 1 – 3  
หรือ 4 ส าหรับระดบั 5  ใหม้ีการประเมินเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
   (ข)  ต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2 อาจปรับเป็นต าแหน่งระดบั 2 – 4  
หรือ 5 ส าหรับระดบั 6  ใหม้ีการประเมินเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
  (2)  ต าแหน่งในกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะดา้น และกลุ่มงานท่ีใชท้กัษะและความช านาญ
เฉพาะตวัตามบญัชีจ  าแนกกลุ่มงานต าแหน่งฯ ทา้ยประกาศน้ี ใหก้  าหนดต าแหน่งไดถึ้งระดบั 5 หรือ 6 ดงัน้ี 
   (ก)  ต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั  1 – 3  
หรือ  4 หรือ  5  
   (ข)  ต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 2 – 4  
หรือ  5 หรือ 6 
  ทั้งน้ีการก าหนดต าแหน่งตาม (1) และ (2) ระดบัต าแหน่งท่ีจะปรับปรุงตอ้งไม่สูงกว่าระดบั
ต าแหน่งของหวัหนา้หน่วยงานระดบักองหรือเทียบเท่าท่ีต  าแหน่งนั้นสงักดั 
  (3)  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  เห็นชอบก าหนดต าแหน่งและ
ระดบัต าแหน่งตาม (1) และ (2) ตามกรอบและแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลยกเวน้การจะ
ปรับต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 ใหเ้ป็นระดบั 5 และต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2 
ใหเ้ป็นระดบั 6 ตาม (1) ใหด้  าเนินการไดเ้ม่ือผูด้  ารงต าแหน่งนั้นเป็นผูมี้ผลงานและมีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะ
แต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งสูงข้ึนดงักล่าว และลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของ
ต าแหน่งนั้นเปล่ียนไปจากเดิมในสาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะตอ้งปรับระดบัต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ก าหนด  
  (4)  การปรับระดบัต าแหน่งใหสู้งข้ึนใหด้  าเนินการไดค้ร้ังละไม่เกิน 1 ระดบั การจะพิจารณา
ปรับระดบัต าแหน่งใด ใหห้น่วยงานการเจา้หนา้ท่ีศกึษาและวิเคราะห์หนา้ท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่งเพื่อ
เสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาโดยใชแ้บบประเมินต าแหน่งส าหรับ
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ (สายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 และระดบั 2)  ซ่ึงใชส้ าหรับการปรับระดบั
ต าแหน่งของสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 ข้ึนเป็นระดบั 5 และต าแหน่งของสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2 ข้ึน
เป็นระดบั 6 เท่านั้น 
  (5)  ในการด าเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ดงักล่าว  ในชั้นแรกตอ้งมีค  าบรรยายลกัษณะงาน
ของต าแหน่งท่ีก  าหนดไวเ้ดิมและท่ีก  าหนดใหม่ และหากรายละเอียดของขอ้มูลไม่ชดัเจนอาจตอ้งศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติม  โดยการสมัภาษณ์ตวัพนกังานส่วนต าบลหรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงการสงัเกตการท างานจริงในพ้ืนท่ี 
การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นรับผดิชอบหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ    
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  (6)  หลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแต่งตั้ง ใหส้ามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี  
   (ก)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 3 ของสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1  ข้ึนด ารง
ต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานนั้น 
   (ข)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1   ข้ึนด ารง
ต าแหน่งระดบั 5  ของสายงานนั้น 
   (ค)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 4 ของสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2   ข้ึนด ารง
ต าแหน่งระดบั 5  ของสายงานนั้น 
   (ง)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 5 ของสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2 ข้ึนด ารง
ต าแหน่งระดบั 6  ของสายงานนั้น 

(7)  เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นนบัถึงวนัยืน่แบบประเมิน ดงัน้ี 
   (ก)  เป็นผูม้ีคุณวุฒิและคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีคณะ 
กรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล(ก.อบต.) ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดบัท่ีจะแต่งตั้ง และ
   (ข)  เป็นผูด้  ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งสายงานท่ีจะเล่ือนข้ึนแต่งตั้ง
ในระดบัท่ีต ่ากว่าระดบัของต าแหน่งท่ีจะเล่ือนข้ึนแต่งตั้ง 1 ระดบัติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  โดยไม่อาจ
น าระยะเวลาด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนมานบัเก้ือกูลได ้ เช่น จะเล่ือนเป็นนายช่างโยธา 6 ตอ้งเป็นนายช่าง
โยธา 5 มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี เป็นตน้ ในกรณีท่ีระยะเวลาติดต่อกนัไมค่รบ 2 ปี แต่นบัรวมหลายๆ ช่วงเวลา
แลว้ครบ 2 ปี  คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) อนุโลมใหน้บัเวลาการด ารงต าแหน่งดงักล่าว
ได ้และ      
   (ค)  มีระยะเวลาขั้นต ่าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ี
แต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดบัต าแหน่งท่ีจะเล่ือนข้ึนแต่งตั้ง  ดงัน้ี 

คุณวฒิุ 
เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่ง 

ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 

ต าแหน่งในสายท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 1 หรือระดบั 2 
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าน้ี 
- ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) 
   หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าน้ี 
- ปวช.หรือประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) 
   หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าน้ี 

 
9 ปี 
8 ปี 

 

6 ปี 
 

 
11 ปี 
10 ปี 

 

8 ปี 
 

 
13 ปี 
12 ปี 

 

10 ปี 

ต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 2 

- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าน้ี 
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3  ปี หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่าน้ี 

 

7 ปี 
6 ปี 

 

9 ปี 
8 ปี 
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  -  การนบัระยะเวลาตาม (ค) อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งใน
สายงานอ่ืน  ซ่ึงเป็นงานท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวขอ้งและเก้ือกูลกนัตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขั้นต ่าดงักล่าวไดต้ามบญัชีก  าหนดกลุ่ม
ต าแหน่งพนกังานส่วนต าบล ท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวขอ้งและเก้ือกูลกนั 

-  การพิจารณาคุณวุฒิตาม (ค) ตอ้งเป็นคุณวฒิุทางการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบติัเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้น และใหพ้ิจารณาจากวุฒิทางการศกึษาท่ี
ระบุไว ้ ในบตัรประวติัพนกังานส่วนต าบลเป็นหลกัในกรณีผูไ้ดรั้บคุณวฒิุเพ่ิมเติมภายหลงัจากการบรรจุเขา้รับ
ราชการจะตอ้งยืน่ขอบนัทึกเพ่ิมลงใน ก.พ.7 ก่อนจึงจะน าคุณวฒิุนั้นมาใชใ้นการพิจารณาได ้ 

  (ง)  ไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากว่าอตัราเงินเดือน   ดงัต่อไปน้ี 
- เล่ือนระดบั 4  ตอ้งไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบนัไม่ต ่ากว่าขั้น  6,700 บาท   และ

ไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไม่ต ่ากว่าขั้น  6,360 บาท 
- เล่ือนระดบั 5  ตอ้งไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบนัไม่ต ่ากว่าขั้น  8,190 บาท  และ

ไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไม่ต ่ากว่าขั้น 7,780 บาท 
- เล่ือนระดบั 6  ตอ้งไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบนัไม่ต ่ากว่าขั้น 10,080 บาท  และ

ไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไม่ต ่ากว่าขั้น  10,080  บาท 
  (8)  วิธีการเล่ือนและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งสูงข้ึน   
   (ก)  ต าแหน่งท่ีตอ้งมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหเ้สนอคณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เพ่ือพิจารณาอนุมติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเม่ือผูด้  ารงต าแหน่งนั้น
เป็นผูม้ีผลงานและมีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งสูงข้ึนดงักล่าวและลกัษณะหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของต าแหน่งนั้นเปล่ียนไปจากเดิมในสาระส าคญัถึงขนาดท่ี
จะตอ้งปรับระดบัต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  
ก าหนด 

(ข)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพ่ือคดัเลือกพนกังานส่วนต าบลเล่ือนข้ึนแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน ต าแหน่ง
ส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ ประกอบดว้ยปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นประธานและ
ผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเทียบเท่ากองเป็นกรรมการ โดยมีหวัหนา้ส านกัปลดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการและเลขานุการ  ใหค้ณะกรรมการฯ มีอ  านาจหนา้ท่ี 

-  พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน ก  าหนดประเภท จ านวนผลงาน 
ลกัษณะของผลงาน และวิธีการสมัภาษณ์ท่ีจะน ามาใชป้ระเมินในแต่ละต าแหน่งใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการ
ปฏิบติังานของต าแหน่งท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้ง 

-  พิจารณาคุณสมบติั และประเมินผลงานของบุคคลท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกแต่งตั้งใหด้  ารง
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน     
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  -  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินบุคคลตามท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จงัหวดั)  มอบหมาย 
    (ค)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  การประเมนิบุคคลและผลงานใหเ้ป็นไปตามวิธีการ
และแบบประเมินแนบทา้ยหลกัเกณฑน้ี์  

(9) ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นผูส้ัง่เล่ือนและแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) และใหม้ีผลไม่ก่อนวนัท่ีผา่นการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ  ภายในก าหนด 1 เดือน หลงัจากท่ี ก.อบต.จงัหวดัใหค้วาม
เห็นชอบ 

  ขอ้  191  การเล่ือนและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนส าหรับต าแหน่งท่ีก  าหนด
เป็นต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ ในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 
  (1)  ต าแหน่งในสายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดบั 3 - 5 หรือ  6 (ว) 
หรือ 7(ว)  ส าหรับระดบั 7(ว)   ใหม้ีการประเมินเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
  ทั้งน้ีการก าหนดระดบัต าแหน่งท่ีจะปรับปรุงตอ้งไม่สูงกว่า ระดบัต าแหน่งของหวัหนา้
หน่วยงานระดบักองหรือเทียบเท่าท่ีต  าแหน่งนั้นสงักดั  
  (2)  คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  เห็นชอบก าหนดต าแหน่งและ
ระดบัต าแหน่งตามขอ้ (1) ตามกรอบและแผนอตัราก าลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ยกเวน้การจะปรับ
ต าแหน่งใดใหเ้ป็นระดบั 7(ว) ใหด้  าเนินการไดเ้ม่ือผูด้  ารงต าแหน่งนั้นเป็นผูมี้ผลงานและมีคุณสมบติัครบถว้น
ท่ีจะแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งสูงข้ึนดงักล่าวและลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน
ของต าแหน่งนั้นเปล่ียนไปจากเดิมในสาระส าคญัถึงขนาดท่ีจะตอ้งปรับระดบัต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ก าหนด   
  (3)  การปรับระดบัต าแหน่งใหสู้งข้ึน ใหด้  าเนินการไดค้ร้ังละไม่เกิน 1 ระดบั การจะพิจารณา
ปรับระดบัต าแหน่งใด ใหห้น่วยงานการเจา้หนา้ท่ีศกึษาและวิเคราะห์หนา้ท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่งเพื่อ
เสนอคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) พิจารณาโดยใชแ้บบประเมินต าแหน่งส าหรับ
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์  ( สายงานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ) ซ่ึงใชส้ าหรับการปรับระดบัต าแหน่งของสาย
งานท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนเป็นระดบั 7(ว)  เท่านั้น 
  (4)  ในการด าเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ดงักล่าว ในชั้นแรกตอ้งมีค  าบรรยายลกัษณะงาน
ของต าแหน่งท่ีก  าหนดไวเ้ดิมและท่ีก  าหนดใหม่  และหากรายละเอียดของขอ้มูลไม่ชดัเจนอาจตอ้งศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติม  โดยการสมัภาษณ์ตวัพนกังานส่วนต าบลหรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงการสงัเกตการท างานจริงในพ้ืนท่ี  
การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นรับผดิชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  
  (5)  หลกัเกณฑก์ารเล่ือนและแต่งตั้ง ใหส้ามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 
   (ก)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 5  ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนด ารง
ต าแหน่งระดบั 6  (ว)  ของสายงานนั้น 
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   (ข)  เล่ือนผูด้  ารงต าแหน่งระดบั 6 ของสายงานใดท่ีเร่ิมตน้จากระดบั 3 ข้ึนด ารง
ต าแหน่งระดบั 7 (ว) ของสายงานนั้น   

  (6)  เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นนบัถึงวนัยืน่แบบประเมิน ดงัน้ี 

   (ก)  เป็นผูม้ีคุณวฒิุและคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ี
คณะ กรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง และ 
   (ข)  มีระยะเวลาขั้นต ่าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานท่ีจะ
แต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดบัต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง  ดงัน้ี 
 

คุณวฒิุ    เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่ง  
 ระดบั 6 ระดบั 7 

     - คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     - คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
     - คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 

6 ปี 
4 ปี 
2 ปี 

7 ปี 
5 ปี 
3 ปี 

 
    -  การนบัระยะเวลาตามขอ้ (ข) อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารง
ต าแหน่งในสายงานอ่ืน ซ่ึงเป็นงานท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวขอ้งและเก้ือกูลกนัตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.)  ก าหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขั้นต ่าดงักล่าวไดต้ามบญัชี
ก  าหนดกลุ่มต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลท่ีมีลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวขอ้งและเก้ือกูลกนั  
     -  การพจิารณาคุณวฒิุตามขอ้ (ข)  ตอ้งเป็นคุณวฒิุทางการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบติัเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้น และใหพ้ิจารณาจากวุฒิทางการศกึษาท่ี
ระบุไวใ้นบตัรประวติัพนกังานส่วนต าบลเป็นหลกั ในกรณีผูไ้ดรั้บคุณวฒิุเพ่ิมเติมภายหลงัจากการบรรจุเขา้รับ
ราชการจะตอ้งยืน่ขอบนัทึกเพ่ิมลงในบตัรประวติัพนกังานส่วนต าบลก่อนจึงจะน าวุฒินั้นมาใชใ้นการพิจารณา
ได ้ 
   (ค) ไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากว่าอตัราเงินเดือน ดงัน้ี   

  -  เล่ือนระดบั 6  ตอ้งไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบนัไม่ต ่ากว่าขั้น 10,080 บาท   
และไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไม่ต ่ากว่าขั้น  10,080  บาท 

   -  เล่ือนระดบั 7  ตอ้งไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบนัไม่ต ่ากว่าขั้น 12,400 บาท  
และไดรั้บเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแลว้มาไม่ต ่ากว่าขั้น 12,400 บาท 
  (7)  วธีิการเล่ือนและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งสูงข้ึน   
   (ก)  ต าแหน่งท่ีตอ้งมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหเ้สนอ คณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) เพ่ือพิจารณาอนุมติัปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเม่ือผูด้  ารงต าแหน่งนั้น
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เป็นผูมี้ผลงานและมีคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งสูงข้ึนดงักล่าว และลกัษณะหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของต าแหน่งนั้นเปล่ียนไปจากเดิมในสาระส าคญัถึงขนาดท่ี
จะตอ้งปรับระดบัต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) 
ก าหนด 

(ข)  ใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานเพื่อคดัเลือกพนกังานส่วนต าบล  เล่ือนข้ึนแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนต าแหน่ง
ส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ จ  านวนไมน่อ้ยกว่า 5 คน กรณีคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จงัหวดั) เป็นผูด้  าเนินการใหม้ีคณะกรรมการประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทน
ส่วนราชการ ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล และพนกังานส่วนต าบลหรือพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินผูมี้ประสบการณ์ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการ โดยใหข้า้ราชการพลเรือนหรือ
พนกังานส่วนต าบลคนหน่ึงเป็นเลขานุการ กรณีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูด้  าเนินการ ใหป้ลดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเป็นประธาน และผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเทียบเท่ากองเป็นกรรมการ 
โดยมีหวัหนา้ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการและเลขานุการ ใหค้ณะกรรมการฯมี
อ  านาจหนา้ท่ี 
  -  พจิารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน ก  าหนดประเภท จ านวนผลงาน  
ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณ์ท่ีจะน ามาใชป้ระเมินในแต่ละต าแหน่งใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการ
ปฏิบติังานของต าแหน่งท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้ง 

-  พิจารณาคุณสมบติัและประเมินผลงานของบุคคลท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกแต่งตั้งใหด้  ารง
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน     
  -  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินบุคคลตามท่ี คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 
(ก.อบต.จงัหวดั) มอบหมาย 
   (ค)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานใหเ้ป็นไปตาม
วิธีการและแบบประเมินแนบทา้ยประกาศน้ี 
  (8)  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูส้ัง่เล่ือนและแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  และใหม้ีผลไม่ก่อนวนัท่ีผา่นการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงาน ฯ  ภายในก าหนดหน่ึงเดือนหลงัจากท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ใหค้วามเห็นชอบ 

  ขอ้  192  การเล่ือนและแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารใหด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารในระดบัท่ี
สูงข้ึนในองคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหเ้ล่ือนและแต่งตั้งไดเ้ม่ือมีต าแหน่งในระดบันั้นว่างโดยวิธีการคดัเลือก
ตามท่ีก  าหนดในหมวด 4 ว่าดว้ยการคดัเลือก 

  ขอ้  193  การเล่ือนและแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบั 6  ใหเ้ล่ือนและแต่งตั้งไดต้าม
หลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี  
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  (1)  ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบั 7    
   (ก) มีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามท่ีก  าหนด
ไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   (ข) ตอ้งไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขั้นต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 7 
   (ค) ไดด้  ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งผูบ้ริหารมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
   (ง) ไดผ้า่นการประเมินผลการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา 
  (2)  ต าแหน่งผูบ้ริหารระดบั 8  
   (ก) มีคุณสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งตามท่ีก  าหนด
ไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   (ข) ตอ้งไดรั้บเงินเดือนไม่ต ่ากว่าขั้นต ่าของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 8 
   (ค) ไดด้  ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งผูบ้ริหารมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
   (ง) ไดผ้า่นการประเมินผลการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาในระดบัดีข้ึนไป 

ขอ้  194  หลกัสูตรและวิธีการคดัเลือกเพ่ือเล่ือนและแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารใหด้  ารง
ต าแหน่งผูบ้ริหารในระดบัท่ีสูงข้ึนในองคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหด้  าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการ
คดัเลือกท่ีก  าหนดในหมวด 4 ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานใหใ้ชแ้บบประเมินฯ ตามหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลท่ีก  าหนดในหมวด
12   

  ขอ้  195  การแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารใหด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารในระดบัท่ีสูงข้ึนใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตามขอ้  192  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูเ้ล่ือนและ
แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  และใหม้ีผลไม่ก่อนวนัท่ี
ผา่นการคดัเลือก 

ขอ้  196  การก าหนดใหไ้ดรั้บเงินเดือนส าหรับพนกังานส่วนต าบลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารง
ต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน   ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใหพ้นกังานส่วนต าบล ไดรั้บเงินเดือนท่ี
ก  าหนดในหมวด 3  

  ขอ้  197  การเล่ือนพนกังานส่วนต าบลท่ีมีค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระท าผดิ
วินยัอยา่งร้ายแรง  หรือมคี  าสัง่ลงโทษทางวินยัหรือถูกฟ้องร้องคดีอาญาข้ึนแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ให้
เล่ือนและแต่งตั้งไดต้ั้งแต่วนัท่ีผูบ้งัคบับญัชาอาจเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นไดเ้ป็นตน้ไป 
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หมวด  10   
การเล่ือนขั้นเงนิเดือน 

  ขอ้  198  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดปฏิบติัตนเหมาะสมต่อต าแหน่งหนา้ท่ี  และปฏิบติัราชการ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นท่ีพอใจของทางราชการ ถือว่าผูน้ั้นมีความชอบจะไดรั้บ
บ าเหน็จความชอบซ่ึงอาจเป็นค าชมเชย เคร่ืองเชิดชูเกียรติ รางวลั หรือการไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน ตามควรแก่
กรณี 

  ขอ้  199  การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบลใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาโดยค านึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีไดป้ฏิบติัมา ความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบติังานความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินยัและการปฏิบติัตนเหมาะสม
กบัการเป็นพนกังานส่วนต าบล    

  ขอ้  200  การเล่ือนขั้นเงินเดือนใหพ้นกังานส่วนต าบล ท่ีอยูใ่นหลกัเกณฑต์ามท่ีก  าหนดใน
หมวดน้ี  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะพจิารณา 
  ในกรณีท่ีไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ด  ใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้ใหผู้น้ั้น
ทราบพร้อมทั้งเหตุผลท่ีไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนให ้

  ขอ้  201   ในหมวดน้ี 
  "ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
  "คร่ึงปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  ถึงวนัท่ี  31  มีนาคม 
  "คร่ึงปีหลงั"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1  เมษายน  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน 

  "คร่ึงปีท่ีแลว้มา"  หมายความว่า  ระยะเวลาคร่ึงปีแรกหรือคร่ึงปีหลงั  ท่ีผา่นมาแลว้แต่กรณี 

  ขอ้  202  ใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบติังานของพนกังานส่วนต าบลปีละสองคร้ัง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ก าหนดในหมวด 12 

  ขอ้  203  การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล  ใหเ้ล่ือนปีละสองคร้ัง ดงัน้ี 
  (1)  คร้ังท่ีหน่ึงคร่ึงปีแรก  เล่ือนวนัท่ี  1  เมษายนของปีท่ีไดเ้ล่ือน 
  (2)  คร้ังท่ีสองคร่ึงปีหลงั  เล่ือนวนัท่ี  1  ตุลาคมของปีถดัไป 

  ขอ้  204  การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล  ใหเ้ล่ือนไดไ้ม่เกินขั้นสูงของอนัดบั
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น  

  ขอ้  205  พนกังานส่วนต าบลซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นในแต่ละคร้ัง
ตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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(1) ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีของตนดว้ยความสามารถ และดว้ยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกา้วหนา้แก่ราชการ ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาไดพ้จิารณาประเมินตามขอ้ 202  แลว้เห็น
ว่าอยูใ่นเกณฑท่ี์สมควรจะไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้น  

(2)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาจนถึงวนัออกค าสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนตอ้งไม่ถูกสัง่ลงโทษทางวนิยัท่ี
หนกักว่าโทษภาคทณัฑ ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในความผดิท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการ  หรือความผดิท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนซ่ึงมิใช่ความผดิท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดอยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์สมควรไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนและได้
ถูกงดเล่ือนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสัง่ลงโทษทางวนิยั หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในกรณีนั้น
มาแลว้ใหผู้บ้งัคบับญัชาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าคร่ึงปีต่อไปใหผู้น้ั้นตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน หรือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
ของคร้ังท่ีจะไดเ้ล่ือนเป็นตน้ไป 

(3)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ถูกสัง่พกัราชการเกินกว่าสองเดือน 
(4)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
(5)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน 
(6)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาถา้เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหไ้ปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษาอบรม

หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ  ตามระเบียบว่าดว้ยการใหพ้นกังานส่วนต าบลไปศึกษาฝึกอบรมและดูงาน ณ  
ต่างประเทศ  ตอ้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการในคร่ึงปีท่ีแลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าส่ีเดือน 

(7)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนคร้ังท่ีประธานกรรมการ 
บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายก าหนดเป็นหนงัสือไวก่้อนแลว้โดยค านึงถึง
ลกัษณะงานและสภาพทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

(8)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งมีเวลาปฏิบติัราชการหกเดือน โดยมีวนัลาไม่เกินยีสิ่บสามวนั 
แต่ไม่รวมถึงวนัลาดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียเฉพาะวนั
ลาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าดว้ยการจ่ายเงินเดือน 
  (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเกา้สิบวนั 
  (ค)  ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานไมว่่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกนัไม่เกิน
หกสิบวนัท าการ 
  (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ีหรือในขณะเดินทางไป
หรือกลบัจากปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ี 
  (จ)  ลาพกัผอ่น 
  (ฉ)  ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 
  (ช)  ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศ 
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การนบัจ านวนวนัลาไม่เกินยีสิ่บสามวนัส าหรับวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วยท่ีไม่ใช่วนัลา
ป่วยตาม (8) (ง)  ใหน้บัเฉพาะวนัท าการ 

  ขอ้  206  พนกังานส่วนต าบลซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นในแต่ละคร้ัง
ตอ้งเป็นผูอ้ยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นตามขอ้  205  และอยูใ่นหลกัเกณฑ์
ประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีไดผ้ลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอนัก่อใหเ้กิด
ประโยชน์และผลดียิง่ต่อทางราชการและสงัคมจนถือเป็นตวัอยา่งท่ีดีได ้
  (2)  ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือไดค้น้ควา้หรือประดิษฐส่ิ์งใดส่ิง
หน่ึงซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการไดด้  าเนินการตามความคิดริเร่ิมหรือได้
รับรองใหใ้ชก้ารคน้ควา้หรือส่ิงประดิษฐน์ั้น 
  (3)  ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอนัตรายมาก  หรือมีการต่อสู้ท่ีเส่ียง
ต่อความปลอดภยัของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
  (4)  ปฏิบติังานท่ีมีภาระหนา้ท่ีหนกัเกินกว่าระดบัต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นพิเศษ  และปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเป็นผลดีดว้ย 
  (5)  ปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ีดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย ยากล าบากเป็นพิเศษและ
งานนั้นไดผ้ลดียิง่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสงัคม 
  (6)  ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหก้ระท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงจนส าเร็จเป็นผลดียิง่
แก่ประเทศชาติ 

  ขอ้  207  การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบลตาม ขอ้ 205 และขอ้ 206 ให้
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบติั งานท่ี
ไดด้  าเนินการตามขอ้ 202  มาเป็นหลกัในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร้ังท่ีหน่ึงและคร้ังท่ีสอง  โดย
พิจารณาประกอบกบัขอ้มูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินยั การปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็น
พนกังานส่วนต าบลและขอ้ควรพิจารณาอ่ืนๆ  ของผูน้ั้นแลว้รายงานผลการพิจารณานั้น พร้อมดว้ยขอ้มูล
ดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือข้ึนไปตามล าดบั จนถึงประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหน่ึง ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นเหนือแต่ละระดบัท่ีไดรั้บรายงาน
เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ย 

  ขอ้  208  การพิจารณาผลการปฏิบติังานและผลสมัฤทธ์ิของงาน  ใหน้บัช่วงเวลาการปฏิบติั
ราชการและการปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศตามขอ้ 205 (8) (ช)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาเป็นเกณฑ ์  เวน้
แต่ผูอ้ยูใ่นหลกัเกณฑต์ามขอ้ 205 (5) หรือ (6)  ใหน้บัช่วงเวลาปฏิบติัราชการไมน่อ้ยกว่าส่ีเดือนเป็นเกณฑ์
พิจารณา 
  ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดโอน เล่ือนต าแหน่ง ยา้ย สบัเปล่ียนหนา้ท่ีไปช่วยราชการ
ในหน่วยราชการอ่ืนไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานนอกเหนือหนา้ท่ีหรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบติั งาน
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ในองคก์ารระหว่างประเทศตามขอ้ 205 (8) (ช) ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาใหน้ าผลการปฏิบติัราชการและการ
ปฏิบติังานของผูน้ั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาดว้ย 

  ขอ้  209  ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง  ประธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลพิจารณารายงานผลจากผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 207 ถา้เห็นว่าพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดอยูใ่น
หลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นตามขอ้ 205 และปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็น
พนกังานส่วนต าบล  ใหเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนใหแ้ก่ผูน้ั้นคร่ึงขั้น  ถา้เห็นว่าพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นมีผลการ
ปฏิบติังานอยูใ่นหลกัเกณฑต์ามขอ้  206  ใหเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนใหแ้ก่ผูน้ั้นหน่ึงขั้น 
  ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน  คร่ึงปีแรกไม่ถึงหน่ึงขั้นถา้ใน
การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงปีหลงั ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดพ้จิารณาผล
การปฏิบติังานคร่ึงปีแรกกบัคร่ึงปีหลงัรวมกนัแลว้ เห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการท่ีจะไดรั้บการเล่ือนขั้น
เงินเดือนหน่ึงขั้นส าหรับปีนั้น  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสัง่ใหเ้ล่ือนขั้น
เงินเดือนรวมทั้งปีของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นเป็นจ านวนหน่ึงขั้นคร่ึงได ้ แต่ผลการปฏิบติังานทั้งปีของ
พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นจะตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑป์ระการใดประการหน่ึงหรือหลายประการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีไดผ้ลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อใหเ้กิดประโยชน์
และผลดีต่อทางราชการและสงัคม 
  (2)  ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือไดค้น้ควา้หรือประดิษฐส่ิ์งใดส่ิง
หน่ึงซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  (3)  ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอนัตราย  หรือมีการต่อสูท่ี้เส่ียงต่อ
ความปลอดภยัของชีวิต 
  (4)  ปฏิบติังานท่ีมีภาระหนา้ท่ีหนกัเกินกว่าระดบัต าแหน่งจนเกิดประโยชนต่์อทางราชการ
และปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเป็นผลดีดว้ย 

 (5)  ปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ีดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย  ยากล าบากและงานนั้น
ไดผ้ลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสงัคม 
  (6)  ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหก้ระท ากิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึงจนส าเร็จเป็นผลดีแก่
ประเทศชาติ 
  ในกรณีท่ีพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดมีผลการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑ์ ท่ีควรจะไดรั้บการเล่ือนขั้น
เงินเดือนคร่ึงปีแรกหน่ึงขั้น  แต่ไม่อาจสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นใหไ้ด ้   เพราะมีขอ้จ  ากดัเก่ียวกบัจ านวน
เงินท่ีจะใชเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น  ถา้ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงปีหลงั  พนกังานส่วนต าบล
ผูน้ั้นมีผลการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑไ์ดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นอีก  และไม่มีขอ้จ  ากดัเก่ียวกบัจ านวน
เงินท่ีจะใชเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสัง่ให้
เล่ือนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นเป็นจ านวนสองขั้นได ้

  ขอ้  210  การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงปีใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล  ซ่ึงในคร่ึงปีท่ีแลว้
มาไดรั้บอนุญาตใหล้าไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศตามขอ้ 205 (8) (ช)  ใหป้ระธาน
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กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาสัง่เล่ือนไดค้ร้ังละไม่เกินคร่ึงขั้นเม่ือผูน้ั้นกลบัมาปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการ   โดยใหส้ัง่เล่ือนยอ้นหลงัไปในแต่ละคร้ังท่ีควรจะไดเ้ล่ือน  ทั้งน้ี  ใหม้ีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด 

  ขอ้  211  ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง ถา้ประธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเห็นสมควรใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ดไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏว่าไดมี้ค  าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นว่ากระท าผดิวินยัอยา่งร้ายแรง ก่อนมีค าสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือน  
ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลรอการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวก่้อน และใหก้นัเงินส าหรับ
เล่ือนขั้นเงินเดือนไวด้ว้ยเม่ือการสอบสวนและการพิจารณาแลว้เสร็จใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลพิจารณาดงัน้ี 
  (1)  ถา้ผูถู้กแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผดิ  หรือจะตอ้งถูกลงโทษภาคทณัฑ ์ 
ใหส้ัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวไ้ด ้ ถา้ไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวเ้กินหน่ึงคร้ังใหส้ัง่เล่ือนขั้น
เงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละคร้ังท่ีไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้ แมว้่าผูน้ั้นจะไดอ้อกจากราชการไปแลว้ก็
ตาม 
  (2)  ถา้ผูถู้กแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตอ้งถูกลงโทษตดัเงินเดือน   หรือลดขั้น
เงินเดือน  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว ้  ถา้ไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวเ้กินหน่ึงคร้ังใหง้ดเล่ือน
ขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวใ้นคร้ังท่ีจะถูกลงโทษ ถา้ผูน้ั้นไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตุอ่ืนท่ีมิใช่เพราะ
เหตุเกษียณอายตุามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนในคร้ังท่ีจะ
ไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนคร้ังสุดทา้ย  แต่ถา้เป็นผูพ้น้จากราชการไปเพราะเกษียณอายตุามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวใ้นวนัท่ี  30  กนัยายนของคร่ึงปีสุดทา้ยก่อนท่ีผูน้ั้นจะพน้จากราชการ  ส่วนใน
คร้ังอ่ืนใหส้ัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละคร้ังท่ีไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้
  (3)  ถา้ผูมี้อ  านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีค าสัง่ลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจาก
ราชการ  หรือมีค าสัง่ใหอ้อกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนทุกคร้ังท่ีไดร้อ
การเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้
  การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผูท่ี้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระท าผดิวินยัอยา่งร้ายแรงหลายกรณี  ใหแ้ยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

  ขอ้  212  ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง  ประธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  เห็นสมควรใหผู้ใ้ดไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏว่าผูน้ั้นถูกฟ้องคดีอาญาในความผดิท่ี
เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หรือความผดิท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน  
ซ่ึงมิใช่ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท ความผดิลหุโทษ หรือความผดิท่ีพนกังานอยัการรับเป็นทนายแกต่้าง
ให ้  และศาลไดป้ระทบัฟ้องคดีนั้นแลว้ก่อนมีค าสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือน  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลรอการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวก่้อน  และใหก้นัเงินส าหรับเล่ือนขั้นเงินเดือนไวด้ว้ยเม่ือศาลไดมี้
ค  าพิพากษาแลว้ ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณา  ดงัน้ี 
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  (1) ถา้ศาลพิพากษาว่าผูน้ั้นไม่มีความผดิ  ใหส้ัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวไ้ดถ้า้ไดร้อ
การเล่ือนขั้นเงินเดือนไวเ้กินหน่ึงคร้ัง  ใหส้ัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละคร้ังท่ีไดร้อการเล่ือนขั้น
เงินเดือนไว ้ แมว้่าผูน้ั้นจะไดอ้อกจากราชการไปแลว้กต็าม 
  (2) ถา้ศาลพิพากษาใหล้งโทษเบากว่าโทษจ าคุก  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวถ้า้
ไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวเ้กินหน่ึงคร้ัง  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวใ้นคร้ังท่ีศาลพิพากษาให้
ลงโทษ  ถา้ผูน้ั้นไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตุอ่ืนท่ีมิใช่เพราะเหตุเกษียณอายตุามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนในคร้ังท่ีจะไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนคร้ังสุดทา้ย  แต่ถา้เป็น
ผูพ้น้จากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอาย ุ ตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ใหง้ด
เล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวใ้นวนัท่ี 
30  กนัยายนของคร่ึงปีสุดทา้ยก่อนท่ีผูน้ั้นจะพน้จากราชการ  ส่วนในคร้ังอ่ืนใหส้ัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนยอ้นหลงั
ไปในแต่ละคร้ังท่ีไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้
  (3) ถา้ศาลพิพากษาใหล้งโทษจ าคุกหรือโทษหนกักว่าจ  าคุก  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนทุกคร้ัง
ท่ีไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้
  การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผูท่ี้ถูกฟ้องคดีอาญาหลายคดีให้
แยกพิจารณาเป็นคดี ๆ ไป 

  ขอ้  213  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดร้อการเล่ือนขั้น
เงินเดือนพนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไว ้ เพราะเหตุถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้  211  และเหตุถูก
ฟ้องคดีอาญาตามขอ้  212  ใหผู้มี้อ  านาจดงักล่าวรอการเล่ือนขั้นเงินเดือนผูน้ั้นไวจ้นกว่าการสอบสวนและการ
พิจารณาทางวนิยัแลว้เสร็จ  และจนกว่าศาลมีค าพิพากษาแลว้จึงใหผู้มี้อ  านาจสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนตามขอ้  211 (1) (2) หรือ (3)  หรือตามขอ้  212 (1) (2) หรือ (3)  แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ีโดยถือ
เกณฑจ์ านวนคร้ังท่ีจะตอ้งงดเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีมากกว่าเป็นหลกัในการพิจารณา  เวน้แต่ผูน้ั้นไดพ้น้จาก
ราชการไปแลว้ตามผลของการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 211 หรือตามผลของการถูกฟ้อง
คดีอาญาตามขอ้ 212  กรณีใดกรณีหน่ึง  จึงจะพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวไ้ดต้ามผลของ
กรณีนั้นโดยไม่ตอ้งรอผลของอีกกรณีหน่ึง  

 ขอ้  214  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็น สมควร
เล่ือนขั้นเงินเดือนใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ด แต่ผูน้ั้นจะตอ้งพน้จากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายตุาม
กฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
สัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญใหผู้น้ั้นในวนัท่ี  30  กนัยายนของคร่ึงปี
สุดทา้ยก่อนท่ีจะพน้จากราชการ 

  ขอ้  215  ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล พิจารณาเห็นสมควร
เล่ือนขั้นเงินเดือนใหพ้นกังานส่วนต าบลผูใ้ด  แต่ผูน้ั้นไดต้ายในหรือหลงัวนัท่ี 1 เมษายน  หรือวนัท่ี 1 ตุลาคม
หรือออกจากราชการไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ  หลงัวนัท่ี 1 เมษายนหรือวนัท่ี 1 ตุลาคม  แต่ก่อนท่ีจะมีค าสัง่เล่ือนขั้น
เงินเดือนในแต่ละคร้ัง ผูมี้อ  านาจสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนจะสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนใหผู้น้ั้นยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ี 1 
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เมษายนหรือวนัท่ี 1 ตุลาคมคร่ึงปีท่ีจะไดเ้ล่ือนนั้นก็ได ้ แต่ถา้ผูน้ั้นไดพ้น้จากราชการเพราะเหตุเกษียณอายตุาม
กฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินไปก่อน ท่ีจะมีค าสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนเพ่ือประโยชน์ใน
การค านวณบ าเหน็จบ านาญ  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนใหผู้ ้
นั้นยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ี  30  กนัยายนของคร่ึงปีสุดทา้ยท่ีจะไดเ้ล่ือนนั้นก็ได ้

  ขอ้  216  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดไม่อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะเล่ือนขั้นเงินเดือนไดค้ร่ึงขั้นตาม
ขอ้  205  เน่ืองจากขาดคุณสมบติัเก่ียวกบัระยะเวลาการปฏิบติัราชการ การลา  หรือการมาท างานสายตามท่ี
ก  าหนด  แต่ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขั้นเงินเดือนใหโ้ดย
มีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอคณะกรรมการพนกังาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  เพ่ือพิจารณาอนุมติัใหส้ัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

  ขอ้  217  การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล ใหด้  าเนินการตามขอ้  199  โดยให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง เพื่อพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ก  าหนดในหมวดน้ี  
และใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูมี้อ  านาจสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานส่วน
ต าบลทุกต าแหน่ง  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดงักล่าว 

ขอ้  218  ในการก าหนดโควตา้การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ก  าหนดวงเงินท่ีใชใ้นการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน  และการก าหนดเงินตอบแทนพิเศษส าหรับพนกังานส่วนต าบลใหเ้ป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  

  ขอ้  219  พนกังานส่วนต าบลผูใ้ดถึงแก่ความตายเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ  ให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนใหผู้น้ั้นเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ ทั้งน้ีใหน้ ากฎหมายหรือระเบียบท่ีก  าหนดไวส้ าหรับขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม  

  ขอ้  220  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของพนกังานส่วนต าบลผูถึ้งแก่ความตายเน่ืองจากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ เป็นผูมี้หนา้ท่ีรายงานและเสนอขอใหพิ้จารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ โดย
รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้เสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงประธานกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
  ในการรายงานและการเสนอขอใหพิ้จารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  ตามวรรคหน่ึง 
ใหก้  าหนดรายละเอียด  ดงัน้ี 

(1) ช่ือพนกังานส่วนต าบลผูถึ้งแก่ความตาย  และประวติัการรับราชการของพนกังาน
ส่วนต าบลผูถึ้งแก่ความตาย 

(2) รายงานเหตุท่ีพนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นถึงแก่ความตายเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการ 

(3) ความเห็นในการเสนอขอใหพิ้จารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
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(4) ส าเนาเอกสารของทางราชการท่ีออกเก่ียวกบัการตาย และสาเหตุการตาย 
(5) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการพจิารณา  

  ขอ้  221  เมื่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บรายงานดงักล่าวแลว้  
ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง จ  านวนไม่เกิน 3 คน  
ประกอบดว้ยปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล และผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อพิจารณา
รายงานการขอเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ของพนกังานส่วนต าบลผูถึ้งแก่ความตายเพ่ือประโยชน์ในการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

  ขอ้  222  ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  ใหพิ้จารณารายงานการขอเล่ือนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษตามขอ้  220  โดยใหพิ้จารณา ดงัน้ี 

(1) พนกังานส่วนต าบลผูน้ั้นถึงแก่ความตาย  เน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
(2) เหตุท่ีท าใหถึ้งแก่ความตาย  มิไดเ้กิดจากความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของผูต้าย 

หรือจากความผดิของผูต้าย 
(3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเล่ือนขั้นเงินเดือนใหเ้ป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์

ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

ขอ้  223  เมื่อคณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามขอ้ 222  แลว้ใหเ้สนอความเห็นในการพิจารณา
การเล่ือนขั้นเงินเดือนใหพ้นกังานส่วนต าบลผูถึ้งแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญต่อประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อพิจารณา 
  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล เสนอเร่ืองการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษ และความเห็นตามวรรคหน่ึงใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ขอ้  224  การสัง่เล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนกังานส่วนต าบลผูถึ้งแก่ความตาย
เน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดงักล่าว  ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูม้ี
อ  านาจสัง่ตามมติของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ตามขอ้ 223  โดยใหม้ีผลเพื่อ
ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญเท่านั้น 

หมวด  11 
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัตงิาน 

  ขอ้  225  ใหก้  าหนดขนาดองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ดงัน้ี 
(ก) องคก์ารบริหารส่วนต าบล ชั้น  1  ก  าหนดใหเ้ป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่ 
(ข) องคก์ารบริหารส่วนต าบล ชั้น  2 และ ชั้น  3  ก  าหนดใหเ้ป็นองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลขนาดกลาง 
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(ค) องคก์ารบริหารส่วนต าบล ชั้น  4 และ ชั้น  5 ก  าหนดใหเ้ป็นองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลขนาดเลก็ 

  ขอ้  226  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ  านาจหนา้ท่ีตามท่ีก  าหนดในกฎหมายว่าดว้ยสภา
ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล กฎหมายว่าดว้ยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกฎหมายอ่ืนท่ีก  าหนดอ านาจหนา้ท่ีใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  ในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหน่ึง ใหค้  านึงถึงความตอ้งการและความ
เหมาะสมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยใหมี้การแบ่งส่วนราชการ   ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(2)  กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 
ใหส่้วนราชการตาม  (1)  มีฐานะเป็นกองหรือเป็นส่วน 

ขอ้  227  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนตามขอ้  226  วรรคสอง (2)  ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนราชการหลกัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ดงัน้ี 

 (1)  กองคลงั  หรือส่วนการคลงั 
(2)  กองช่าง  หรือส่วนโยธา 

ส่วนราชการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจประกาศก าหนดไดต้ามความเหมาะสมของแต่
ละองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ไดแ้ก่ 

(1)  กองหรือส่วนส่งเสริมการเกษตร 
(2)  กองหรือส่วนการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
(3)  กองหรือส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
(4)  กองหรือส่วนราชการอ่ืนตามความตอ้งการและความเหมาะสมขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล 

ขอ้  228  ภายใตบ้งัคบัขอ้ 229 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจประกาศก าหนดกอง หรือส่วน
ราชการอ่ืนไดต้ามความเหมาะสมและความจ าเป็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  

ขอ้  229  ในการประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการตามขอ้ 231  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
ต าบลจดัท าเป็นประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยใหก้  าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกองหรือ
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนภายในกรอบท่ีก  าหนด ดงัน้ี 
 (1)  ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหม้ีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบัราชการ
ทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และราชการท่ีมิไดก้  าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกองหรือส่วนราชการใดใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก  ากบัและเร่งรัดการปฏิบติัราชการของส่วนราชการในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

(2)  กองคลงั หรือส่วนการคลงั มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบังานการจ่าย การรับ  การ
น าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคญัฎีกางานเก่ียวกบัเงินเดือนค่าจา้ง   
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ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกบัการจดัท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจดัสรร
เงินต่าง ๆ  การจดัท าบญัชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดแ้ละรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานท า
งบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี  งานเก่ียวกบัการพสัดุขององคก์ารบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
และท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(3)  กองช่าง หรือส่วนโยธา มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบัการส ารวจออกแบบ การ
จดัท าขอ้มูลทางดา้นวิศวกรรม การจดัเก็บและทดสอบคุณภาพวสัดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การ
ตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบติั  งานการก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานดา้นวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกล การรวบรวม
ประวติัติดตาม ควบคุมการปฏิบติังานเคร่ืองจกัรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลและยานพาหนะ  
งานเก่ียวกบัแผนงานควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ อะไหล่น ้ ามนัเช้ือเพลิง และงานอ่ืน ๆ   ท่ี
เก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ขอ้  230  การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  กองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลประกาศจดัตั้งข้ึน ใหก้  าหนดให้
ครอบคลุมภารกิจ หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือภารกิจหนา้ท่ีท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลตอ้งปฏิบติั  และการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงักล่าว ตอ้งมีความชดัเจนและ
ไม่ซ ้าซอ้นระหว่างกองหรือส่วนราชการต่าง ๆ ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น 

ขอ้  231  การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล กองหรือส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าเป็นประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัแบ่ง
ส่วนราชการภายในไดต้ามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละองคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัน้ี 
 (1)  การจดัแบ่งส่วนราชการภายใน  ใหพ้ิจารณาจดัแบ่งตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็นตามภารกิจหนา้ท่ีและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น โดยจดัแบ่งฝ่าย กลุ่มหรือช่ืองานอ่ืนใดเป็น
จ านวนเท่าใดตามท่ีเห็นสมควรและเป็นท่ีเขา้ใจไดถึ้งภารกิจหน้าท่ีของฝ่ายหรือกลุ่มงานนั้น 
 (2)  การก าหนดอ านาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบของส่วนราชการภายในท่ีไดจ้ดัแบ่งนั้น
จะตอ้งก าหนดใหมี้ความชดัเจน ไม่ซ ้าซอ้นกบัส่วนราชการอ่ืน และตอ้งอยูภ่ายในกรอบอ านาจหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของกองหรือส่วนราชการนั้น 

ขอ้  232  การประกาศก าหนดส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ก  าหนดอ านาจ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของส่วนราชการ และการจดัแบ่งส่วนราชการภายใน ตามขอ้ 229 และขอ้ 231 ให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จดัท าเป็นร่างประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบล แลว้เสนอใหค้ณะกรรมการ
พนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) ใหค้วามเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.
จงัหวดั)  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลลงนามใน
ประกาศใชบ้งัคบัต่อไป 

ขอ้  233  การจดัตั้งกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนข้ึนใหม่ เพ่ือรองรับภารกิจหนา้ท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือการปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงมี
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การจดัตั้งกอง หรือส่วนราชการข้ึนใหม่ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอเหตุผลความจ าเป็น และร่าง
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดกองหรือส่วนราชการข้ึนใหม่ เพ่ือใหค้ณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ โดยใหม้ีรายการ ดงัน้ี 

(1)  เหตุผล ความจ าเป็นท่ีตอ้งจดัตั้งกองหรือส่วนราชการข้ึนใหม่ 
(2)  ช่ือกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 
(3)  อ  านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกองหรือส่วนราชการ นั้น 
(4)  ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติัตาม (3)  คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดตอ้งจดัตั้งเป็น

หน่วยงานระดบักองและก าหนดอตัราก าลงัพนกังานส่วนต าบลในส่วนราชการนั้น 
(5)  ร่างประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบล ก  าหนดส่วนราชการท่ีปรับปรุงใหม่ โดยก าหนด

อ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน และการจดัแบ่งส่วนราชการภายใน
ตามขอ้ 232 
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ใหค้  านึงถึงภารกิจ
อ  านาจหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามท่ีกฎหมายก าหนด ลกัษณะงานคุณภาพของ
งาน  ปริมาณงานและความจ าเป็นความเหมาะสม  ตลอดทั้งอตัราก  าลงัของพนกังานส่วนต าบลและ
งบประมาณค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ขอ้ 234  เมื่อคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  ไดพิ้จารณาการขอจดัตั้ง
หรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการตามขอ้  233  แลว้  ใหด้  าเนินการ ดงัน้ี 

(1)  กรณีมีมติเห็นชอบการจดัตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่ และ
อตัราก าลงัพนกังานส่วนต าบลท่ีก  าหนดในกองหรือส่วนราชการท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่  เป็นการปรับเกล่ียมาจากกอง
หรือส่วนราชการอ่ืนภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยไม่เพ่ิมอตัราก าลงัใหป้ระธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลลงนามในประกาศใชบ้งัคบั และด าเนินการตามมติคณะกรรมการพนกังานส่วน
ต าบล(ก.อบต.จงัหวดั)   

(2)  กรณีมีมติเห็นชอบการจดัตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่  และ
อตัราก าลงัพนกังานส่วนต าบลท่ีก  าหนดในกองหรือส่วนราชการท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ ซ่ึงเป็นการก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิมใหม่ ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลลงนามในประกาศใชบ้งัคบัและด าเนินการ
ตามมติคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั) 

(3)  กรณีมีมติเป็นประการอ่ืนใด  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามมติของ
คณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล (ก.อบต.จงัหวดั)  นั้น 

  ขอ้  235  อ  านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการ
ควบคุมและรับผดิชอบการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยสภา
ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  ขอ้  236  ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล ให้ปลดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ  านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
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  (1)  รับผดิชอบควบคุมการปฏิบติัราชการประจ าในองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด
แนวทางและแผนการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และล าดบัความส าคญัของแผนการปฏิบติั
ราชการประจ าปีของส่วนราชการในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบายของประธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล รวมทั้งก  ากบั เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
ส่วนราชการในองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  (2)  เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
รองจากประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   ในการปฏิบติัราชการของปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จะใหม้ีรองปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผูช่้วยสัง่ และปฏิบติัราชการดว้ยก็ได ้
  ในกรณีท่ีมีรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ใหร้องปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการรองจากปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  ใหร้องปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ  านาจหนา้ท่ีตามท่ีปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย 

  ขอ้  237  ใหส้ านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีหวัหนา้ส านกังานปลดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลคนหน่ึง  เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้ง  และรับผดิชอบในการ
ปฏิบติัราชการของส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น 

  ขอ้  238  ในกองหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน มีผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนคนหน่ึงเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้ง และรับผดิชอบ
ในการปฏิบติัราชการของกองหรือส่วนราชการนั้น 

  ขอ้  239  ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล การ
ก าหนดใหต้  าแหน่งพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งใดท่ีมิไดก้  าหนดไวต้ามประกาศน้ี บงัคบับญัชาพนกังานส่วน
ต าบลในส่วนราชการใด ฐานะใดใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล
มอบหมายโดยท าเป็นหนงัสือ   

  ขอ้  240  ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล อาจมอบอ านาจในการสัง่การ
อนุญาต  การอนุมติั หรือการปฏิบติักิจการท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะพึงปฏิบติั 
หรือด าเนินการตามกฎหมายใด ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งใดในองคก์ารบริหารส่วนต าบลปฏิบติัราชการแทนก็ได ้ 
ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  อ  านาจในการสัง่ การ
อนุญาต  การอนุมติั  การปฏิบติัราชการ  หรือการด าเนินการอ่ืนท่ีผูด้  ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบติั  หรือ
ด าเนินการ  ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสัง่ใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด  ถา้กฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสัง่ใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น มิไดก้  าหนดเร่ืองการมอบอ านาจไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน หรือมิไดห้า้มเร่ืองการมอบอ านาจไว ้ ผูด้  ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจใหผู้ด้  ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบติั
ราชการแทนได ้ ดงัน้ี 
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(1) ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล อาจมอบใหก้รรมการบริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ผูอ้  านวยการกอง  หรือ
หวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 
  (2)  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล อาจมอบใหร้องปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลผูอ้  านวย 
การกอง หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน 
  (3)  ผูอ้  านวยการกอง หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน อาจมอบใหพ้นกังานส่วน
ต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้น  

การมอบอ านาจใหป้ฏิบติัราชการแทนตามวรรคสองใหท้ าเป็นหนงัสือ 

  ขอ้  241  เมื่อมีการมอบอ านาจตามขอ้  240  โดยชอบแลว้ ผูรั้บมอบอ านาจมีหนา้ท่ีตอ้งรับ
มอบอ านาจนั้น   และจะมอบอ านาจนั้นใหแ้ก่ผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได ้

  ขอ้  242  ในการมอบอ านาจตามขอ้  240  วรรคสอง (1) และ (2)  ใหผู้ม้อบอ านาจพิจารณาถึง
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ความรวดเร็วในการปฏิบติัราชการ  การกระจายความรับผดิชอบตาม
สภาพของต าแหน่งของผูม้อบอ านาจ และผูรั้บมอบอ านาจตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบอ านาจตาม
วตัถุประสงคข์องการมอบอ านาจดงักล่าว 
  เมื่อไดรั้บมอบอ านาจแลว้ ผูม้อบอ านาจมีหนา้ท่ีก  ากบัติดตามผลการปฏิบติัราชการของผูรั้บ
มอบอ านาจ และใหม้ีอ  านาจแนะน าและแกไ้ขการปฏิบติัราชการของผูรั้บมอบอ านาจได ้

  ขอ้  243  การรักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลในกรณี
ท่ีประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบติัราชการได ้ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

  ขอ้  244  ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลในกรณีท่ีไม่มี
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัราชการได ้ ใหร้องปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เป็นผูรั้กษาราชการแทน ถา้มีรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหลายคน ใหป้ระธานกรรมการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทนถา้
ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัราชการไดใ้หป้ระธาน
กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนเป็นผูรั้กษาราชการแทน 
  ในกรณีท่ีไม่มีรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัราชการได้
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จะแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูอ้  านวยการกอง หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนเป็นผูรั้กษา
ราชการแทนก็ได ้

  ขอ้  245  ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ในกรณีท่ีไม่
มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ให้ประธานกรรมการบริหาร
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องคก์ารบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใดคนหน่ึงท่ีเห็นสมควร
ใหเ้ป็นผูรั้กษาราชการแทนได ้  แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผดิชอบการปฏิบติัราชการในกองหรือส่วน
ราชการนั้น ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งพนกังานส่วนต าบลคนใดคนหน่ึง
ซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าผูอ้  านวยการกอง  หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน เป็นผูรั้กษาราชการ
แทนก็ได ้

  ขอ้  246  ใหผู้รั้กษาราชการแทนมีอ  านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งตนแทน 
  ในกรณีท่ีมีผูด้  ารงต าแหน่งใด หรือผูรั้กษาราชการแทนผูด้  ารงต าแหน่งนั้นมอบหมายหรือ
มอบอ านาจใหผู้ด้  ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบติัราชการแทน  ใหผู้ป้ฏิบติัราชการแทนมีอ  านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้ง
มอบหมายหรือมอบอ านาจ 
  ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งใหผู้ด้  ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ  หรือใหม้ีอ  านาจหนา้ท่ี
อยา่งใด  ใหผู้รั้กษาราชการแทนหรือผูป้ฏิบติัราชการแทน  มีอ  านาจหนา้ท่ีเป็นกรรมการหรือมีอ  านาจหนา้ท่ี
เช่นเดียวกบัผูด้  ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบติัราชการแทนดว้ยแลว้แต่กรณี 

  ขอ้  247  การเป็นผูรั้กษาราชการแทนตามท่ีก  าหนดในประกาศน้ี  ไมก่ระทบกระเทือน
อ านาจประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะแต่งตั้งพนกังานส่วน
ต าบลอ่ืน เป็นผูรั้กษาราชการแทนตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีมีอยูต่ามกฎหมาย 
  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผูรั้กษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง  ใหผู้ด้  ารงต าแหน่งรองหรือผูช่้วย
พน้จากความเป็นผูรั้กษาราชการแทนนบัแต่เวลาท่ีผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งตามวรรคหน่ึงเขา้รับหนา้ท่ี 

  ขอ้  248  ในกรณีท่ีต าแหน่งพนกังานส่วนต าบลต าแหน่งอ่ืนว่างลงหรือผูด้  ารงต าแหน่งไม่
สามารถปฏิบติัราชการได ้ และเป็นกรณีท่ีมไิดม้ีการก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการปฏิบติัราชการแทนและการรักษา
ราชการแทน ใหป้ระธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ  านาจสัง่ใหพ้นกังานส่วนต าบลท่ี
เห็นสมควรโดยใหพ้ิจารณาถึงความรู้ความสามารถ  ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด  
ใหรั้กษาการในต าแหน่งนั้นได ้
  ผูรั้กษาการในต าแหน่งตามวรรคหน่ึง  ใหมี้อ  านาจหนา้ท่ีตามต าแหน่งท่ีรักษาการนั้นในกรณี
ท่ีมีกฎหมายอ่ืน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมายหรือค าสัง่
ผูบ้งัคบับญัชาแต่งตั้งใหผู้ด้  ารงต าแหน่งนั้นเป็นกรรมการหรือใหมี้อ  านาจหนา้ท่ีใด ก็ใหผู้รั้กษาการในต าแหน่ง
ท าหนา้ท่ีกรรมการหรือมีอ  านาจหนา้ท่ีอยา่งนั้น ในระหว่างท่ีรักษาการในต าแหน่ง แลว้แต่กรณี 
 


