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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดตาก 

เรอืง  หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกยีวกับการบริหารงานบุคคล 

ขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัด 

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

ดว้ยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญัติใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน           

มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตอ้งการและความเหมาะสมของทอ้งถนิ ประกอบ     

กบัพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน  พ.ศ.2542    บญัญัติใหค้ณะกรรมการ           

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกียวกบัการบรหิารงานบุคคล          

สาํหรบัขา้ราชการและลกูจา้งขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการบรหิาร และ

อาํนาจหนา้ทขีององคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด   และจะตอ้งอยู่ภายใตม้าตรฐานทวัไปเกียวกบัการบรหิาร   

งานบุคคลสาํหรบัขา้ราชการและลกูจา้งขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ทีคณะกรรมการกลางขา้ราชการ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดกาํหนด 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 13  แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบคุคล        

ส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542    ประกอบกบัมาตรฐานทวัไปเกียวกบัการบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั ทคีณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด กาํหนด คณะกรรมการขา้ราชการ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด  ในการประชมุครงัที   /    เมือวนัที     สิงหาคม     ไดม้ีมติ

ประกาศกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกียวกบัการบรหิารงานบุคคลสาํหรบัขา้ราชการและลกูจา้งของ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด  ไวด้งัต่อไปนี 

ขอ้  1   ประกาศนีเรียกว่า “ ประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

จงัหวดัตาก  เรืองหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขเกียวกบัการบรหิารงานบุคคลของ  องคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด “ 

ขอ้  2   ประกาศนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัที   1  พฤศจิกายน    เป็นตน้ไป 
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  ขอ้  3   ภายใตบ้ทกาํหนดในมาตรฐานทวัไปเกียวกบัการบรหิารงานบุคคลสาํหรบั             

ขา้ราชการและลกูจา้งขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด ทีคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหาร          

ส่วนจงัหวดักาํหนด    บรรดากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือคาํสงัอนืใด ทเีกียวกบัการบรหิารงาน

บุคคลของขา้ราชการและลกูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในส่วนทีมกีาํหนดไวแ้ลว้ในประกาศนี                

หรือซงึขดัหรือแยง้กบับทกาํหนดตามประกาศนี   ใหใ้ชบ้ทกาํหนดในประกาศนแีทน 

  ขอ้  4   ในประกาศนี 

  “  ก.จ. “  หมายความว่า  คณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั           

ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน 

  “  ก.จ.จ. “  หมายความว่า  คณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดตาม  

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ 

  “  ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั “  หมายความว่า   ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร 

ส่วนจงัหวดั ซงึไดร้บับรรจแุละแต่งตงัตามประกาศนี ใหร้บัราชการในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัโดยมี

ตาํแหน่งและไดร้บัเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

  " พนกังานสว่นทอ้งถินอนื "  หมายความว่า  พนกังานเทศบาล พนกังานส่วนตาํบล              

ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พนกังานเมืองพทัยา และขา้ราชการหรือพนกังานขององคก์รปกครองส่วน        

ทอ้งถินอนืทไีม่ใช่ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด  โดยมีกฎหมายจดัตงัขึน ซงึไดร้บัการบรรจุและ   

แต่งตงัใหป้ฏิบติัราชการโดยไดร้บัเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคก์รปกครองส่วน          

ทอ้งถิน หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอดุหนุนของรฐับาลทีใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ และ        

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินนาํมาจดัเป็นเงินเดือนของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถิน 

  “ ขา้ราชการประเภทอนื ” หมายความว่า  ขา้ราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าดว้ย

ระเบียบขา้ราชการพลเรือน และขา้ราชการประเภทอืนตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการประเภทนนั 

นอกจากขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และพนกังานสว่นทอ้งถินอนื 

  ขอ้  5   ใหป้ระธานกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั รกัษาการตาม             

ประกาศนี และใหม้ีอาํนาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน ี

หมวด  1 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

  ขอ้  6    ผูท้จีะเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตอ้งมีคณุสมบติั 

และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  ดงัต่อไปนี 

(1) มีสญัชาติไทย 
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(2) มีอายุไม่ตาํกว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์

(3) เป็นผูเ้ลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็น           

ประมขุตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบรสิทุธิใจ 

(4) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมือง  

(5) ไม่เป็นผูม้ีกายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทไีด ้ไรค้วามสามารถหรือ              

จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที ก.จ. ประกาศกาํหนด ดงันี 

(ก) โรคเรือนในระยะติดต่อหรือในระยะทีปรากฏอาการเป็นทีรงัเกียจแก่สงัคม 

(ข) วณัโรคในระยะอนัตราย 

(ค) โรคเทา้ชา้งในระยะทีปรากฏอาการเป็นทีรงัเกียจแก่สงัคม 

(ง) โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

(จ) โรคพิษสรุาเรอืรงั 

(6)  ไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสงัใหพ้กัราชการหรือถกูสงัใหอ้อกจากราชการไวก้่อน             

ตามมาตรฐานทวัไป หรือหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกียวกบัการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการองคก์าร   

บรหิารสว่นจงัหวดัตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน หรือตามกฎหมายอืน 

(7) ไม่เป็นผูบ้กพรอ่งในศีลธรรมอนัดี จนเป็นทีรงัเกียจของสงัคม 

(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ทีในพรรคการเมือง 

(9)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(10)  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงทสีดุใหจ้าํคกุเพราะกระทาํ               

ความผิดอาญา เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผิดทไีดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(11) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วย              

งานอนืของรฐั   

(12) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก หรือปลดออก เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐาน      

ทวัไป หรือหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกียวกบัการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน หรือตามกฎหมายอืน  

(13) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐานทวัไป หรือ            

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกียวกบัการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัตาม

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน หรือตามกฎหมายอืน  

(14) ไม่เป็นผูเ้คยกระทาํการทจุรติในการสอบเขา้รบัราชการ                                               
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  ขอ้  7    ผูท้จีะเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั ซงึขาด               

คณุสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  6     ก.จ.จ.  อาจพิจารณายกเวน้ใหส้ามารถเขา้รบัราชการเป็น  

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได ้ในกรณี ดงันี 

(1)  ผูซ้งึขาดคณุสมบติัตามขอ้  6  (7)  (9)  (10) และ (14) 

(2)  ผูซ้งึขาดคณุสมบติัตามขอ้  6 (11)  (12) ซงึไดอ้อกจากงานหรือราชการเกินสองปี    

แลว้ และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาํผิดในกรณีทจุริตต่อหนา้ที 

(3) ผูซ้งึขาดคณุสมบติัตามขอ้  6 (13)  ซงึไดอ้อกจากงานหรือราชการเกินสามปีแลว้    

และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาํผิดในกรณีทจุริตต่อหนา้ที 

  ขอ้  8   ผูท้เีป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ  

ตอ้งหา้มตามขอ้  6    ตลอดเวลาทีรบัราชการ  เวน้แต่คณุสมบตัิตามขอ้  6  (6)  หรือไดร้บัการยกเวน้            

ในกรณีขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  7 

  ขอ้  9   การพิจารณายกเวน้กรณีการขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 7            

ของ  ก.จ.จ. ใหพ้ิจารณาถึงความจาํเป็นและประโยชนข์องทางราชการทีจะไดร้บั และมติของ  ก.จ.จ. ใน

การประชมุปรกึษายกเวน้คณุสมบตัิหรือลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว    ให ้ ก.จ.จ.  ประชมุพิจารณาลงมติ    

โดยจะตอ้งไดค้ะแนนเสียงสีในหา้ของจาํนวนกรรมการในทปีระชมุ และการลงมติใหก้ระทาํโดยลบั 

  ขอ้  10   ในการขอยกเวน้และการพิจารณายกเวน้ในกรณีการขาดคณุสมบติัหรือมี

ลกัษณะตอ้งหา้มท ี ก.จ.จ.  อาจพิจารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้ สามารถดาํเนินการดงันี 

            (1)  ผูซ้งึขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม ในการทีจะเขา้รบัราชการเป็น          

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และเป็นกรณีที  ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเวน้ได ้ ใหผู้น้นัประสงคจ์ะ

ขอให ้ ก.จ.จ.  พิจารณายกเวน้ในกรณีขาดคณุสมบติัหรือมลีกัษณะตอ้งหา้ม เพือจะเขา้รบัราชการ โดยมี     

ผูม้ีเกียรติอนัควรเชือถือไดไ้ม่นอ้ยกว่าสองคนเป็นผูร้บัรองความประพฤติ ใหย้นืคาํขอ และหนงัสือรบัรอง 

ตามแบบทา้ยประกาศนี  พรอ้มเอกสารทเีกียวขอ้ง  

            (2)  การขอให ้ก.จ.จ.พิจารณายกเวน้ในกรณีขาดคณุสมบติัหรือมลีกัษณะตอ้งหา้ม

เพอืสมคัรกลบัเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จะยนืคาํขอต่อเลขานกุาร ก.จ.จ.  

หรือนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทผีูน้นัประสงคจ์ะเขา้รบัราชการ ก็ได ้

          (3)  ในกรณีทีมีผูย้ืนคาํขอต่อเลขานุการ ก.จ.จ. ใหส้ง่เรอืงใหน้ายกองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัพิจารณา หรือ กรณียนืต่อนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด   ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่น

จงัหวดัพิจารณา และถา้ตอ้งการจะรบัผูย้ืนคาํขอนนัเขา้รบัราชการ   ก็ใหด้าํเนินการสอบสวนเพือใหท้ราบ

รายละเอียดเกียวกบัประวัติส่วนตวั ประวัติการรบัราชการ  หรือการทาํงาน  การประกอบคณุงามความดี  
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ความผิดหรือความเสือมเสีย  และความประพฤติของผูน้นั โดยใหส้อบสวนจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้

งาน และผูม้ีเกียรติซงึอยู่ใกลชิ้ดอนัควรเชือถือได ้แลว้พิจารณาอีกชนัหนึงว่ายงัตอ้งการ จะรบัผูน้นัเขา้รบั

ราชการหรือไม่  ถา้ตอ้งการรบัก็ใหแ้จง้และส่งเรืองการสอบสวนดงักล่าวพรอ้มทงัเอกสาร หลกัฐานการ

สอบสวนนนัใหเ้ลขานกุาร ก.จ.จ. ดาํเนินการต่อไป     และหากนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไม่    

ตอ้งการรบัผูย้นืคาํขอนนัเขา้รบัราชการ ใหแ้จง้เป็นหนงัสือใหผู้น้นัและเลขานกุาร ก.จ.จ. ทราบ 

            (4)  ในกรณีทีนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ไม่แจง้ผลการพิจารณาตาม                  

ขอ้ (3)   ใหเ้ลขานุการ  ก.จ.จ. ทราบภายในหกเดือนนบัแต่วนัทเีลขานกุาร  ก.จ.จ. ส่งเรืองไปให ้ถือว่า        

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดนนัไม่ตอ้งการจะรบับรรจุ ใหเ้ลขานกุาร ก.จ.จ. ยุติเรืองและแจง้เป็นหนงัสือให ้       

ผูย้นืคาํขอทราบ 

            (5)  เมือเลขานกุาร ก.จ.จ. ไดร้บัเรอืงการสอบสวนตามขอ้ (3)  เห็นว่าขอ้เท็จจริง  

และเอกสารหลกัฐานเพียงพอทีจะประกอบการพิจารณาของ  ก.จ.จ.  ก็ใหด้าํเนินการนาํเสนอ ก.จ.จ. เพอื

พิจารณา 

            (6)  การขอยกเวน้ในกรณีทีขาดคณุสมบติัหรือมลีกัษณะตอ้งหา้ม เพอืสมัครสอบ   

แข่งขนัหรือเพือเขา้รบัการคดัเลือกเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั   ใหผู้ป้ระสงคจ์ะเขา้เป็น          

ขา้ราชการยนืคาํขอต่อเลขานุการ  ก.จ.จ. ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดทผีูน้นัมีความประสงค ์ และให้

เลขานกุาร ก.จ.จ. รวบรวมขอ้เท็จจรงิและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ   ใหเ้พียงพอทจีะประกอบการพิจารณา

ของ  ก.จ.จ. แลว้ดาํเนินการนาํเสนอ  ก.จ.จ. เพอืพิจารณาลงมติลบัตามขอ้  (5) 

            (7)  ในกรณีที  ก.จ.จ. ไดพิ้จารณาลงมติสาํหรบัผูข้อยกเวน้กรณีทีขาดคณุสมบติั

หรือลกัษณะตอ้งหา้มรายใดและผูน้นัไม่ไดร้บัการยกเวน้  การขอให ้ ก.จ.จ. พิจารณายกเวน้ในกรณีทีขาด

คณุสมบติัหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มอีก   ผูน้นัจะขอไดต่้อเมือเวลาไดล้่วงเลยไปแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึงปี  นบัแต่

วนัที  ก.จ.จ. ลงมติ    

หมวด  2 

การกาํหนดจาํนวนตาํแหน่งและอัตราตาํแหน่ง 

  ขอ้  11    การกาํหนดจาํนวนตาํแหน่งและอตัราตาํแหน่งขา้ราชการในองคก์ารบรหิาร                 

ส่วนจงัหวดัตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะหนา้ท ีความรบัผิดชอบ ปรมิาณงาน คณุภาพและความยากของงาน           

ค่าใชจ่้ายดา้นบุคคล และงบประมาณรายไดข้ององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั   

  ขอ้  12    การกาํหนดตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในส่วนราชการว่า            

จะมีตาํแหน่งใด ระดับใด อยู่ในสว่นราชการใด จาํนวนเท่าใด โดยใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจดัทาํเป็น  

แผนอตัรากาํลงัของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เพอืเป็นกรอบในการกาํหนดตาํแหน่ง และการใช้

ตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั โดยเสนอให ้ ก.จ.จ.  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
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  ในการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตามวรรคหนงึ ใหอ้งคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัคาํนึงถึงภารกิจ อาํนาจหนา้ท ีความรบัผิดชอบ ลกัษณะงานทตีอ้งปฏิบติั ความยากและ

คณุภาพของงานและปรมิาณงาน ตลอดทงัภาระค่าใชจ้่ายขององคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัทจีะตอ้งจ่ายใน

ดา้นบคุคล  

  ขอ้  13    การกาํหนดตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาํแหน่งใดเป็น

ตาํแหน่งระดบัใด ใหป้ระเมินความยากและคณุภาพของงานในตาํแหน่งนนัแลว้ปรบัเทียบกับบรรทดัฐาน  

ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งที  ก.จ. จดัทาํไวต้ามมาตรฐานทวัไปเกียวกบัอตัราตาํแหน่งและมาตรฐาน   

ของตาํแหน่ง     การปรบัตาํแหน่งเทียบกบับรรทัดฐานในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง  ใหจ้ดัตาํแหน่งทมีี

ลกัษณะงานอย่างเดียวกนัเขา้ประเภทและสายงานเดียวกนั  และจดัตาํแหน่งในสายงานเดียวกนัทีมีความ

ยากและคณุภาพของงานอยู่ในระดบัเดียวกนัโดยประมาณเขา้กลุม่ตาํแหน่งเดียวกนัและระดบัเดียวกนั 

  ขอ้  14    ในการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใหอ้งคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัแต่งตงัคณะกรรมการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ประกอบดว้ย 

      (1)  นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั       เป็นประธาน   

(2) ปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั        เป็นกรรมการ 

(3) ผูอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้สว่นราชการ      เป็นกรรมการ 

    (4)  หวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ขอ้  15    ใหค้ณะกรรมการจดัทาํแผนอัตรากาํลงั จดัทาํแผนอตัรากาํลงัขององคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั โดยใหค้าํนึงถึงภารกิจ อาํนาจหนา้ทตีามกฎหมายว่ากาํหนดแผนและขนัตอนการ

กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน กฎหมายว่าดว้ยองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั ลกัษณะ  

งานทีตอ้งปฏิบติั ความยากและคณุภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ในองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั  ตลอดทงัภาระค่าใชจ้่ายขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทจีะตอ้งจ่ายในดา้นบุคคล    

และการจดัสรรเงินงบประมาณขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั โดยกาํหนดเป็นแผนอตัรากาํลงัของ               

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอตัรากาํลงัดงักล่าวอย่างนอ้ยจะตอ้งประกอบดว้ย

สาระสาํคญั  ดงันี 

(1) บทศึกษาวิเคราะหอ์าํนาจหนา้ทีและภารกิจความรบัผิดชอบขององคก์ารบรหิาร             

ส่วนจงัหวดัในช่วงระยะเวลา 3  ปี 

(2) บทศึกษาวิเคราะหค์วามตอ้งการกาํลงัคนทงัหมดขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั                

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี  ว่าตอ้งการกาํลงัคนประเภทใด  ระดบัใด  จาํนวนเท่าใด  จึงจะสามารถปฏิบติังาน  

ตามภารกิจทีอยู่ในอาํนาจหนา้ทแีละความรบัผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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(3) บทศึกษาวิเคราะหป์ระเมินความตอ้งการกาํลงัคนทมีีอยู่ในปัจจบุนัและกาํลงัคน                

ทขีาดอยู่และตอ้งการเพมิขึน ความทีตอ้งการกาํลงัคนเพิมขึนเนืองจากการขยายงานหรือไดร้บัมอบหมาย

เพมิขึน  อตัราการสญูเสียกาํลงัคนในแต่ละปี 

(4) บทศึกษาวิเคราะหก์ารวางแผนการใชก้าํลงัคน เป็นการวางแผนเพอืใหมี้การใช้

กาํลงัคนทมีีอยู่ในองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ    โดยสาํรวจและประเมินความรู้

ความสามารถของกาํลงัคนทีมีอยู่ การพฒันาหรือฝึกอบรมกาํลงัคนทมีีอยู่ในมีประสิทธิภาพสงูขนึ และใช้

กาํลงัคนทมีีอยู่ใหเ้หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของแต่ละคน 

(5) การจดัทาํกรอบอตัรากาํลงัขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั ประจาํในส่วน         

ราชการต่างๆ  ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด  โดยดาํเนินการ  ดงันี 

       (ก) กาํหนดโครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตาม

ประกาศกาํหนดส่วนราชการขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั   

       (ข)  กาํหนดตาํแหน่งขา้ราชการประจาํในสว่นราชการต่างๆ ตามโครงสรา้งการแบ่ง

ส่วนราชการตามขอ้ (ก)  โดยพิจารณากาํหนดตาํแหน่งเป็นตาํแหน่งใด สายงานใด  ระดบัใด และมีจาํนวน

เท่าใด ใหเ้ป็นไปตามความจาํเป็น ความเหมาะสมกบัภารกิจ อาํนาจหนา้ทีความรบัผิดชอบ ลกัษณะงานที

ตอ้งปฏิบติั ความยากและคณุภาพของงาน และปรมิาณงานในสว่นราชการนนั    

         (ค) ตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทีกาํหนดในสว่นราชการตาม                   

ขอ้ (ข)    ตอ้งเป็นตาํแหน่งสายงานที  ก.จ.  ไดจ้ัดทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งแลว้ สาํหรบัตาํแหน่ง                     

ผูป้ฏิบตัิงานในสายงานทีเรมิตน้จากระดบั 1  ระดบั 2    หรอืระดับ 3  ทุกตาํแหน่งสายงานใหก้าํหนด

ตาํแหนง่เป็นตาํแหน่งระดบัควบ เป็นระดับ 1-3   ระดบั 2-4  หรือระดบั 3-5   แลว้แต่กรณี    

         (ง) การกาํหนดตาํแหน่งขา้ราชการตามแผนอตัรากาํลงั  ใหก้าํหนดเป็นแผน

อตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด ในระยะเวลา 3 ปี โดยใหแ้สดงกรอบอตัรากาํลงัขององคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัทงัหมด และการกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม่เป็นรอบปีทีหนงึ ปีทีสอง และปีทสีาม  

      (6)  ในการกาํหนดตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตามแผนอตัรากาํลงั 

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทจีดัทาํขึนในครงัแรกตามประกาศนี  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํหนด 

เป็นตาํแหน่งสายงานใด ระดบัใด จาํนวนเท่าใด ในสว่นราชการต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารสว่น จงัหวดั    

ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงือนไข ดงันี 

          (ก)  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัใดทีตาํแหน่งปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเป็น        

ระดบั 9  อยู่ก่อนแลว้ ใหก้าํหนดตาํแหน่ง ดงันี 

 กาํหนดตาํแหน่งปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด เป็นระดบั 9 

 อาจกาํหนดตาํแหน่งรองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ระดบั 8 ได ้ 

1 ตาํแหน่ง 
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 กาํหนดตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และผูอ้าํนวย 

การกองเป็นระดบั 7 - 8 

 กาํหนดตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นระดบั 7 

          (ข)  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใดทีตาํแหน่งปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเป็น        

ระดบั 8  อยู่ก่อนแลว้ ใหก้าํหนดตาํแหน่ง ดงันี 

 กาํหนดตาํแหน่งปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด เป็นระดบั 8 

 อาจกาํหนดตาํแหน่งรองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ระดบั 7 ได ้ 

1 ตาํแหน่ง 

 กาํหนดตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และ 

ผูอ้าํนวยการ กองเป็นระดบั  7 

 กาํหนดตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นระดบั 6 

          (ค)  การกาํหนดตาํแหน่งขา้ราชการตาํแหน่งอนืขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด ให้

พิจารณากาํหนดไดต้ามความเหมาะสม ความจาํเป็น ตามลกัษณะงานทีปฏิบติั ความยากและคณุภาพ

ของงาน และปรมิาณงาน  และใหค้าํนึงถึงตาํแหน่งสายงานของตัวขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั         

ทมีีอยู่ในปัจจบุนัประกอบดว้ย 

  ขอ้  16    ตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีชอืในการบรหิารงานตามที         

กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด และมีชอือนืเพอืประโยชนใ์นการบรหิารงาน ดงันี 

(1) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(2) รองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

(3) หวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด 

(4) ผูอ้าํนวยการกอง 

(5) หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน 

  ขอ้  17    ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเสนอแผนอตัรากาํลงัทีไดจ้ดัทาํขึนตามขอ้ 15            

เสนอให ้   ก.จ.จ.  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ    เมอื  ก.จ.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหอ้งคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัประกาศใชแ้ผนอตัรากาํลงัดงักล่าว เพือเป็นกรอบการกาํหนดตาํแหน่งและการใช้

ตาํแหน่งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัตามระยะเวลาทีกาํหนด 

  เมอืครบกาํหนดรอบระยะเวลาการใชแ้ผนอัตรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั                  

3 ปีแลว้ ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัดาํเนินการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั    

ตามขอ้  15   เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถดัไป  
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  ขอ้  18    ในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  ตามขอ้ 17  หาก  ก.จ.จ. เห็นว่า

แผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัยงัไม่เหมาะสม ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัดาํเนินการ

ปรบัปรุงแผนอตัรากาํลงัดงักล่าวตามความเห็นของ  ก.จ.จ.  หากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมีความเห็นว่า

แผนอตัรากาํลงั  ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมีความเหมาะสมแลว้ และแจง้ยืนยนัแผนอตัรากาํลงัต่อ 

ก.จ.จ.  ให ้ก.จ.จ.   เสนอเรอืงพรอ้มความเห็นให ้ ก.จ.  พิจารณา 

  ผลการพิจารณาของ  ก.จ.  ตามวรรคหนงึ เป็นประการใด ให ้ ก.จ.จ.  และองคก์าร       

บรหิารสว่นจงัหวดัดาํเนินการตามความเห็นของ  ก.จ.   

  ขอ้  19    เมอื  ก.จ.จ. กาํหนดใหมี้ตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด    

ตาํแหน่งใด ระดบัใด ในส่วนราชการใด  จาํนวนเท่าใดตามแผนอตัรากาํลงัแลว้ ให ้ ก.จ.จ. ประสานกบั     

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เพอืจดัสรรเงินงบประมาณในแต่ละปีสาํหรบัตงัจ่ายเป็นอตัราเงินเดือนของ

ตาํแหน่งดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกนั 

  ขอ้  20    ในระหว่างการประกาศใชบ้งัคบัแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

หากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมีเหตผุลความจาํเป็นตอ้งกาํหนดตาํแหน่งขา้ราชการเพมิใหม่นอกเหนือ   

จากทกีาํหนดในแผนอตัรากาํลงั  เพอืรองรบัภารกิจหนา้ทคีวามรบัผิดชอบ ลกัษณะงาน หรือปรมิาณงาน     

ทเีพมิมากขึน  ซงึองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่สามารถปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งโดยปรบัเกลียจาก

ตาํแหน่งอนืได ้ และไม่เป็นภาระทางงบประมาณค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ให้

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม่ต่อ  ก.จ.จ.  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน 

  การเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม่ ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชีแจงเหตผุลความ     

จาํเป็นทีตอ้งขอกาํหนดตาํแหน่ง ให ้ ก.จ.จ.  พิจารณา โดยมีรายการ ดงัต่อไป 

(1)  เหตผุลความจาํเป็นทีจะตอ้งกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม ่

(2)  ลกัษณะงานทีตอ้งปฏิบติั   ความยากและคณุภาพของงาน หรือปรมิาณงานที          

เพมิขึนจากเดิม ถึงขนาดจาํเป็นตอ้งกาํหนดตาํแหน่งเพมิขึนใหม ่

(3)  ชือตาํแหน่ง สายงาน ระดบัตาํแหน่ง และจาํนวนตาํแหน่งทขีอกาํหนดเพมิใหม่ 

(4)  หนา้ทีและความรบัผิดชอบของตาํแหน่งทขีอกาํหนดเพมิใหม ่

(5) ส่วนราชการทีกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม่  โดยใหแ้สดงกรอบอตัรากาํลงัทมีีอยู่        

ตามแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั และตาํแหน่งทขีอกาํหนดเพมิใหม ่

(6)  เหตผุลความจาํเป็นอืน 
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  ขอ้  21    กรณีการขอกาํหนดตาํแหน่งเพิมใหม่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตาม             

ขอ้  20   เป็นการกาํหนดตาํแหน่งสายงานใหม่ ซงึเป็นสายงานที  ก.จ. ยงัไม่ไดจ้ดัทาํมาตรฐานกาํหนด

ตาํแหน่งของตาํแหน่งสายงานนนั    ในการขอกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม่ดงักล่าว ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัจดัทาํรา่งมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของตาํแหน่งสายงานนนัเสนอไปพรอ้มกนัดว้ย  ทงันี เพอืแสดง 

ใหท้ราบถึงประเภทตาํแหน่ง ชอืตาํแหน่งสายงาน ลกัษณะงาน โดยทวัไป หนา้ทีและความรบัผิดชอบของ

ตาํแหน่ง ลกัษณะงานทีตอ้งปฏิบติั คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง และระดบัตาํแหน่ง   

  ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ. หากเห็นชอบตามทีองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเสนอใหเ้สนอ

เรืองขอกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม่ รา่งมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง พรอ้มความเห็นให ้ ก.จ.  พิจารณาต่อไป 

  หาก  ก.จ.จ.  มีมติไม่เห็นชอบตามทีองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเสนอขอกาํหนดตาํแหน่ง  

เพมิใหม่ ใหน้าํความทกีาํหนดในขอ้  18   มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

  ขอ้  22    เมือองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไดร้บัความเห็นชอบในการกาํหนดตาํแหน่งเพมิ

ใหม่ตามขอ้  20  หรือขอ้  21   แลว้แต่กรณี ใหถื้อว่า เป็นการปรบัปรุงแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิาร  

ส่วนจงัหวดันนั โดยใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงรายละเอยีดในแผนอตัรากาํลงั           

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัต่อไป 

  ขอ้  23    ให ้ ก.จ.จ.  ตรวจสอบการกาํหนดตาํแหน่งและการใชต้าํแหน่งขา้ราชการ               

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดใหเ้หมาะสม  ในกรณีทปีรากฏว่าการกาํหนดตาํแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดี                   

การใชต้าํแหน่งใดไม่เหมาะสมตามท ี ก.จ.จ.  กาํหนดก็ดี  หรือลกัษณะหนา้ที ความรบัผิดชอบ ปริมาณ

และคณุภาพของงานของตาํแหน่งใดที  ก.จ.จ.  กาํหนดเปลียนแปลงไปก็ดี  ก.จ.จ.  อาจพิจารณาปรบัปรุง

การกาํหนดตาํแหน่งนนัเสียใหม่ใหเ้หมาะสม  ทงันี  ก.จ.จ.  จะมอบหมายใหอ้งคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด

ดาํเนินการแทน ก็ได ้

  ในการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งตามวรรคหนึง  ก.จ.จ.  หรือองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัท ี ก.จ.จ.  มอบหมาย มีอาํนาจยบุเลิกตาํแหน่งหรือเปลียนแปลงเกียวกบัตาํแหน่งขา้ราชการ            

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามมติหรือคาํสงันนั        

  การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งของ  ก.จ.จ.  ตามวรรคหนึงและวรรคสอง เฉพาะทีตอ้ง  

ยบุเลิกตาํแหน่งตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก  ก.จ.  ก่อน 

  ขอ้  24    การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดตาม            

ขอ้  23   ก.จ.จ. หรือองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัผูไ้ดร้บัมอบหมายมีอาํนาจเปลียนแปลงเกียวกบัตาํแหน่ง   

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได ้ 
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  ขอ้  25    การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดตาม       

ขอ้  24   สามารถกระทาํได ้ 5  ประการ ดงันี 

(1) การปรบัระดบัตาํแหน่งใหส้งูขึนในตาํแหน่งสายงานเดิม 

(2) การปรบัลดหรือขยายระดบัตาํแหน่ง  

(3) การปรบัเกลียตาํแหน่ง โดยไม่เปลียนตาํแหน่งสายงาน 

(4) การปรบัเกลียตาํแหน่ง โดยเปลียนตาํแหน่งสายงาน หรือระดบัตาํแหน่ง 

(5) การยุบเลิกตาํแหน่ง 

ขอ้  26    การปรบัระดบัตาํแหน่งใหส้งูขึนในตาํแหน่งสายงานเดิม เพอืใหเ้หมาะสมกบั

ระดบัความยากและคณุภาพของงานในตาํแหน่งทเีปลียนแปลงไป ดาํเนินการได ้ดงันี 

(1) ตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานทีกาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบัควบ   ใหอ้งคก์ารบริหารสว่น

จงัหวดัสามารถปรบัระดบัตาํแหน่งใหมี้ระดบัสงูขึนในระดบัควบได ้เมือผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูมี้คณุสมบติั

ครบถว้นตามคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนั  สาํหรบัการปรบัระดบัตาํแหน่งใดใหส้งูขึนนอกระดบั

ควบ  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขการเลือนและแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัให้

ดาํรงตาํแหน่งในระดบัทีสงูขึน ทกีาํหนดในหมวด 9 

(2) ตาํแหน่งผูบ้รหิาร  กรณีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเสนอจะขอปรบัระดับตาํแหน่ง

ใหส้งูขึนของตาํแหน่งใด ให ้ ก.จ.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ขอ้  27    การปรบัลดหรือขยายระดบัตาํแหน่งของตาํแหน่งโดยไม่เปลียนตาํแหน่ง         

สายงาน   เพอืรองรบัการบรรจุบคุคลเขา้รบัราชการ หรือการแต่งตงับุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงาน       

เรมิตน้ของตาํแหน่งผูป้ฏิบตัิงาน ทเีรมิตน้จากระดบั 1  ระดบั 2 หรือระดบั 3  แลว้แต่กรณี  ใหอ้งคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัมีอาํนาจปรบัลดหรือขยายระดบัตาํแหน่งดงักลา่ว  เพอืรองรบัการบรรจบุคุคลเขา้รบั       

ราชการหรือการแต่งตงับุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งได ้

ขอ้  28    การปรบัเกลียตาํแหน่ง โดยไม่เปลียนตาํแหน่งสายงาน  เป็นการตดัโอนตาํแหน่ง 

ในสายงานใดสายงานหนึง ในกองหรือฝ่ายหนึง ไปกาํหนดเป็นตาํแหน่งในกองอนืหรือฝ่ายอนื โดยไม่

เปลียนตาํแหน่งสายงาน  ทงันี เพอืใหส้ามารถปรบัเกลียตาํแหน่งในสายงานเดียวกนัทีมีอยู่ใหส้ามารถใช้

ตาํแหน่งใหเ้กิดประโยชนใ์นองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอย่างสงูสดุและมีประสิทธิภาพ   โดยใหอ้งคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัเสนอเรืองขอปรบัเกลียตาํแหน่งให ้ ก.จ.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ขอ้  29    การปรบัเกลียตาํแหน่ง โดยเปลียนตาํแหน่งสายงาน หรือระดบัตาํแหน่ง              

เป็นการตดัโอนตาํแหน่งในสายงานใดสายงานหนึงในสว่นราชการใด ไปกาํหนดเป็นตาํแหน่งในสายงาน   

อนืในส่วนราชการเดียวกนั หรือสว่นราชการอนื และตาํแหน่งทีกาํหนดนนัอาจเปลียนระดบัตาํแหน่งดว้ย     
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ก็ได ้ ทงันี  เพือใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสามารถปรบัเกลียตาํแหน่งทีมีอยู่ในกรอบอตัรากาํลงัให ้   

สามารถใชต้าํแหน่งใหเ้กิดประโยชนใ์นองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอย่างสงูสดุและมีประสิทธิภาพ โดยให้

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเสนอขอปรบัเกลียตาํแหน่ง ให ้ ก.จ.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ขอ้  30    การยุบเลิกตาํแหน่ง  เป็นการยบุเลิกตาํแหน่งในสายงานใด ๆ ทมีีอยู่ในกรอบ

อตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด ทเีห็นว่าไม่มีความจาํเป็นทีจะตอ้งใชป้ระโยชนแ์ลว้  โดยให ้        

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเสนอขอยบุเลิกตาํแหน่งให ้ ก.จ.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  ทงันี ตาํแหน่ง          

ทจีะยบุเลิกนนัตอ้งเป็นตาํแหน่งว่าง 

  กรณี  ก.จ.จ. ไดม้ีมติไม่ใหค้วามเห็นชอบตามทีองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดเสนอให ้           

ยบุเลิกตาํแหน่ง และองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัยงัยืนยันในความเห็นเดิม ให ้ก.จ.จ. เสนอเรอืงพรอ้ม          

ความเห็นให ้ ก.จ. พิจารณาและใหป้ฏิบติัตามมติ ก.จ.  

  ขอ้  31    การเสนอขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งตามขอ้  26 (2)  ขอ้ 28 และขอ้ 29                  

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชแีจงเหตผุลความจาํเป็นทีตอ้งขอกาํหนดตาํแหน่ง ให ้ ก.จ.จ.     พิจารณา

โดยมีรายการ ดงัต่อไป 

(1) เหตผุลความจาํเป็นทจีะตอ้งปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหม ่

(2) ลกัษณะงานทีตอ้งปฏิบติั ความยากและคณุภาพของงาน หรือปรมิาณงานที             

เพมิขึนจากเดิม ถึงขนาดจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหม่ 

(3) ชือตาํแหน่ง สายงาน ระดบัตาํแหน่ง และจาํนวนตาํแหน่งทีขอปรบัปรุงการกาํหนด

ตาํแหน่งใหม่ 

(4) หนา้ทีและความรบัผิดชอบของตาํแหน่งทีขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหม่ 

(5) ส่วนราชการทีขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหม่  โดยใหแ้สดงกรอบอตัรากาํลงั    

ทมีีอยู่ตามแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และตาํแหน่งทขีอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง

ใหม ่

(6) เหตผุลความจาํเป็นอนื 

  การเสนอขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งตามวรรคหนงึ ใหพิ้จารณาถึงเหตผุลและ       

ความจาํเป็นในดา้นปรมิาณและคณุภาพของงานเป็นสาํคญั โดยมิใหข้ออนมุติัปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง 

เพอืเหตผุลดา้นตวับุคคล และใหค้าํนึงถึงจาํนวนของลกูจา้งทงัประจาํและชวัคราวทีปฏิบตัิงานในงานนนั

ดว้ย   ทงันี  เพอืมิใหเ้กิดปัญหาคนลน้งาน  และเป็นการประหยดังบประมาณดา้นรายจ่ายดา้นบุคคลของ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดดว้ย    และใหพิ้จารณาถึงความสาํคญั ความเหมาะสมและถูกตอ้งของกรอบ

ตาํแหน่งในงานนนัดว้ย โดยเฉพาะอย่างยงิ ควรจะใหต้าํแหน่งในงานนนัสามารถรองรบัความกา้วหนา้ของ

บุคลากรในงานนนัได ้
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  ขอ้  32    ในกรณีทีปริมาณและคณุภาพของงานเปลียนแปลงไปมาก และไดพ้ิจารณาขอ       

อนุมตัิปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งในส่วนราชการใด  ควรพิจารณาจดัหาตาํแหน่งเพือรองรบับุคลากร          

ผูค้รองตาํแหน่งเดิมทขีออนมุติัปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งดว้ย   และก่อนทีองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั       

จะขออนุมติัปรบัปรุงกาํหนดตาํแหน่ง ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัพิจารณาดาํเนินการกบัตาํแหน่งทีว่าง  

และมีความจาํเป็นนอ้ยเสียก่อน โดยการปรบัเกลียตาํแหน่งไปไวใ้นงานทมีีความสาํคญัและจาํเป็นเรง่ด่วน 

  ขอ้  33    ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ.  ตามขอ้ 31  หาก ก.จ.จ. เห็นว่าการขอปรบัปรุง  

การกาํหนดตาํแหน่งยงัไม่เหมาะสม  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัดาํเนินการตามความเห็นของ  ก.จ.จ.    

หากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมีความเห็นว่าการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งมีความเหมาะสมแลว้ และ

แจง้ยืนยนัการขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งต่อ  ก.จ.จ. ใหเ้สนอเรืองพรอ้มความเห็นให ้ ก.จ. พิจารณา 

  ผลการพิจารณาของ  ก.จ.  ตามวรรคหนงึ เป็นประการใด ให ้ ก.จ.จ.  และองคก์าร  

บรหิารสว่นจงัหวดัดาํเนินการตามความเห็นของ  ก.จ.  

  ขอ้  34    ในระหว่างการประกาศใชบ้งัคบัแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั                  

หากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมีเหตผุลความจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง เพอืรองรบัภารกิจ  

หนา้ทีความรบัผิดชอบ ลกัษณะงาน หรือปรมิาณงานทเีพมิมากขึน  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเสนอ               

ขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งต่อ  ก.จ.จ. เพอืพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  ขอ้  35    กรณีการขอปรบัปรุงกาํหนดตาํแหน่งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดตามขอ้ 29         

เป็นการกาํหนดตาํแหน่งสายงานใหม่ ซงึเป็นสายงานที  ก.จ. ยงัไม่ไดจ้ดัทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของ

ตาํแหน่งสายงานนนั  ในการขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งดงักล่าว ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จดัทาํ

รา่งมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของตาํแหน่งสายงานนนั เสนอไปพรอ้มกันดว้ย  ทงันี เพือแสดงใหท้ราบถึง

ประเภทตาํแหน่ง ชอืตาํแหน่งสายงาน ลกัษณะงาน โดยทวัไป หนา้ทแีละความรบัผิดชอบของตาํแหน่ง 

ลกัษณะงานทีตอ้งปฏิบติั คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง และระดบัตาํแหน่ง   

  ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ.  หากมีความเห็นชอบตามทีองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเสนอ  

ใหเ้สนอเรืองขอปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม่ รา่งมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง พรอ้มความเห็นให ้  

ก.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ    

  หาก  ก.จ.จ. มีมติไม่เห็นชอบตามทีองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเสนอขอปรบัปรุงการ

กาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม่ ใหน้าํความทกีาํหนดในขอ้ 33 มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

 



  14

  ขอ้  36    เมือองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไดร้บัความเห็นชอบในการปรบัปรุงการกาํหนด

ตาํแหน่งตามขอ้ 26(2)  ขอ้ 28  ขอ้ 29  หรือขอ้ 30  แลว้แต่กรณี  ใหถื้อว่าเป็นการปรบัปรุงแผนอตัรากาํลงั

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันนั โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงรายละเอยีด

ในแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัต่อไป 

 

หมวด  3 

อัตราเงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงนิเดือนและประโยชนต์อบแทนอนื 

ส่วนท ี1 

อัตราเงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงนิเดือน 

  ขอ้  37    อตัราเงินเดือน  อตัราเงินประจาํตาํแหน่งและการรบัเงินประจาํตาํแหน่งของ       

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ใหน้าํกฎหมายว่าดว้ยเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งทีกาํหนด

สาํหรบัขา้ราชการพลเรอืนมาใชบ้งัคับโดยอนโุลม 

  การจ่ายเงินเดือน และเงินประจาํตาํแหน่งใหแ้กข่า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั              

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบทีกาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือน โดยอนุโลม 

  ขอ้  38    ใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไดร้บัเงินเดือนตามตาํแหน่ง ผูไ้ดร้บั    

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใด  ระดบัใด ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดับตามบญัชีอตัราเงินเดือนขา้ราชการพลเรือน

ทา้ยพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง  พ.ศ. 2538   ดงันี 

 (1)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  1  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอันดบั  ท 1 

 (2)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  2  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอันดบั  ท 2 

 (3)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  3  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอันดบั  ท 3 

 (4)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  4  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอันดบั  ท 4 

 (5)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  5  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอันดบั  ท 5 

 (6)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  6  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอันดบั  ท 6 

 (7)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  7  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอันดบั  ท 7 

 (8)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  8  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอันดบั  ท 8 

 (9)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบั  9  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอันดบั  ท 9 

  ขอ้  39    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใด             

ระดบัใด  โดยไดร้บัเงินเดือนในอนัดบัใดตามขอ้ 38  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขนัตาํของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบั

ตาํแหน่งนนั  เวน้แต่ 
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 (1)  ผูน้นัไดร้บัเงินเดือนสงูกว่าขนัตาํของอนัดบันนัอยู่แลว้  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนเท่าเดิม 

  (2)  ผูน้นัไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวิชาชีพ  และ ก.พ.  หรือ               

ก.จ.  รบัรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวิชาชีพนนั เป็นคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบั

ตาํแหน่งทีไดร้บัแต่งตงั และกาํหนดเงินเดือนทีควรไดร้บัในอนัดบัและขนัใด  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั   

และขนัทตีามทีกาํหนดในขอ้  40       

  (3)  ผูน้นัไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวิชาชีพเพมิขึนหรือสงูขึน                 

และ ก.พ. หรือ  ก.จ.  รบัรองว่าปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวิชาชีพทไีดร้บัเพิมขึนหรือ             

สงูขึนนนั เป็นคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทีไดร้บัแต่งตงัและกาํหนดเงินเดือนทีควรไดร้บัในอนัดบั   

และขนัใด   นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั หรือผูซ้งึไดร้บัมอบหมายจากนายกองคก์ารบริหารส่วน   

จงัหวดัอาจปรบัใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัและขนัทีตามทีกาํหนดในขอ้  40          

  (4)  ผูน้นัไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานใดที  ก.จ.  กาํหนดในมาตรฐาน            

กาํหนดตาํแหน่งใหต้าํแหน่งในสายงานนนั ไดร้บัเงินเดือนสงูกว่าขนัตาํของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบั       

ตาํแหน่งระดบันนั  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัและขนัท ี ก.จ. กาํหนด 

  (5)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในระดบัทตีาํกว่าตาํแหน่งเดิม โดยเป็นความ

ประสงคข์องตวัขา้ราชการนนั  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทีไดร้บัแต่งตงัในขนั         

ทเีทียบไดต้รงกนักบัขนัเงินเดือนของอนัดบัเดิม    ตามตารางเทียบขนัเงินเดือนแต่ละอนัดบัทีขา้ราชการ           

จะไดร้บัเมอืไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศน ี   แต่ถา้ผูน้นัไดร้บัเงินเดือนสงูกว่าขนัสงูของ      

อนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทีไดร้บัแต่งตงัอยู่แลว้  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขนัสงูของอนัดบัเงินเดือน     

สาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงั 

  (6)  ผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสีงูขึนตาํแหน่งใด  ถา้ไดร้บัเงินเดือนสงู              

กว่าขนัตาํของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทีไดร้บัแต่งตงันนัอยูแ่ลว้  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดับเงิน     

เดือนสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงัในขนัทีเทียบไดต้รงกันกบัขนัเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตาราง        

เทียบขนัเงินเดือนและอนัดบัทขีา้ราชการจะไดร้บัเมือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศนี 

  ขอ้  40    การกาํหนดใหผู้ท้ไีดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวิชาชีพ          

ตามขอ้ 39 (2) และผูท้ไีดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรการศึกษาหรือวิชาชีพเพมิขึนหรือสงูขึน ตาม          

ขอ้ 39 (3) ไดร้บัเงินเดือนในอนัดับใด และขนัใด ใหพิ้จารณาดาํเนินการดงันี 

  (1)  ปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพทไีดร้บัเพิมขึน หรือสงูขึนตอ้งเป็นปรญิญา        

หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ที ก.พ. หรือ ก.จ. รบัรองว่าเป็นคณุสมบติัเฉพาะตาํแหน่งทีไดร้บัแต่งตงั โดย   

ใหพิ้จารณาปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒิุได ้ ไม่ว่าขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูน้นั       
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จะไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพดงักล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเขา้รบัราชการ หรืออยู่ในระหว่าง

ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

  (2)  การปรบัอตัราเงินเดือน ใหไ้ดร้บัตามคุณวฒิุไม่มีผลเป็นการปรบัปรุงตาํแหน่ง                  

หรือเปลียนระดบัตาํแหน่ง และตอ้งใหไ้ดร้บัเงินเดือนไม่สงูกว่าระดบัและขนัของอตัราเงินเดือนทีควรไดร้บั  

ตามตารางกาํหนดอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒิุ ทา้ยประกาศน ี 

  (3)  การปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒิุ ตอ้งใหม้ีผลไม่ก่อนวนัทขีา้ราชการ               

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดผูน้นัสาํเรจ็การศึกษา และไม่ก่อนวนัทีไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทีจะ      

ขอปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒิุนนั  รวมถึงไม่ก่อนวันท ีก.พ. หรือ  ก.จ. ไดก้าํหนดใหป้ริญญา

หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพทไีดร้บัมาเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทีไดร้บัการแต่งตงั 

  ในกรณีขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูใ้ดไดร้บัอนุญาตใหล้าศึกษาเพมิเติม       

การปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิ ใหม้ีผลไม่ก่อนวนัทีผูน้นัรายงานตวัต่อองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัหลงัสาํเรจ็การศึกษา 

  ในกรณีทไีดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพมิขึนหรือสงูขึนก่อนวนัทีเขา้รบั               

ราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ การปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒิุตอ้งมี            

ผลไม่ก่อนวนัพน้ทดลองปฏิบตัิหนา้ทีในตาํแหน่งทไีดร้บัการแต่งตงั 

  ในกรณีทไีดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพเพิมขึน หรือสงูขึนหลงัวนัเขา้รบั                          

ราชการและพน้ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการแลว้โดยมิไดร้บัอนญุาตใหล้าศึกษาเพมิเติมตามวรรคสอง              

การปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิ ใหม้ีผลไม่ก่อนวนัทีไดร้บัปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ

เพมิขึนหรือสงูขึน 

  (4)  การสงัปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิ ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั                

เป็นผูส้งั โดยมิใหย้อ้นหลงัขา้มปีงบประมาณ 

  ในกรณีทไีดเ้สนอเรืองราวไวก้่อนวนัเรมิตน้ปีงบประมาณและไม่สามารถสงัปรบัใหใ้น          

วนัเรมิตน้ปีงบประมาณก็ใหส้งัปรบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามคณุวฒุิไดต้งัแต่วนัเรมิตน้ปีงบประมาณ           

ทงันีใหป้รบัอตัราเงินเดือนใหไ้ดร้บัตามวฒิุก่อนการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือน 

  ขอ้  41    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัผูใ้ดไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งตาม        

ทกีาํหนดไวใ้นหมวดอนืแห่งประกาศนี  และไดก้าํหนดการใหไ้ดร้บัเงินเดือนเป็นอย่างอนืไวโ้ดยเฉพาะ ให ้

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูน้นัไดร้บัเงินเดือนตามทกีาํหนดในหมวดนนั 

  ขอ้  42    กรณีอนืนอกจากทีไดก้าํหนดในหมวดนใีหเ้สนอ  ก.จ.จ. พิจารณาอนมุัติ                 

เป็นราย ๆ ไป 
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ส่วนท ี2 

ประโยชนต์อบแทนอืน 

  ขอ้  43    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจัดใหม้ปีระโยชนต์อบแทนอนืสาํหรบัขา้ราชการ     

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด เพือเป็นการเสรมิสรา้งขวญักาํลงัใจ แรงจงูใจ และเป็นสวสัดิการต่าง ๆ ในการ

ปฏิบติัราชการของขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั    ทงันี  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที

กาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรอืน 

  ขอ้  44    องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทีบรหิารจดัการการจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง และ

ประโยชนต์อบแทนอนืสาํหรบัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และลกูจา้ง ไดต้าํกว่าทีกาํหนดใน

มาตรา 35  แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถนิ พ.ศ. 2542   สามารถจดัประโยชน์

ตอบแทนอนืแก่ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดเป็นพิเศษอีกก็ได ้     

  การกาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืสาํหรบัขา้ราชการและลกูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วน  

จงัหวดัตามทกีาํหนดในวรรคหนึง ตอ้งมีลกัษณะเป็นค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน และเป็นการจ่ายใหใ้น

ลกัษณะของสวสัดิการสาํหรบัขา้ราชการและลกูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  

  ขอ้  45    องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจกาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืสาํหรบัขา้ราชการ

และลกูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตามขอ้  44  ไดด้งัต่อไปนี 

      (1)  กาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืเป็นประเภทเพมิขึนใหม่นอกเหนือจากประเภทตาม              

ทคีณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว่นทอ้งถนิประกาศกาํหนด  และกาํหนดอตัรา

ค่าตอบแทน  ตลอดทงัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรบัประโยชนต์อบแทนอืนประเภทใหม่นนั   

      (2)  กาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืตามประเภททีคณะกรรมการมาตรฐานการ    

บรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถินประกาศกาํหนด  แต่กาํหนดอตัราค่าตอบแทนสาํหรบัประโยชนต์อบแทน   

อนืประเภทนนัใหไ้ดร้บัในอตัราทสีงูกว่าอตัราตามทกีฎหมายหรือระเบียบทกีาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการ    

พลเรอืนจะไดร้บั 

  การกาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืตามวรรคหนึง ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัพิจารณา  

กาํหนดโดยคาํนึงถึงสิทธิ สวสัดิการทขีา้ราชการและลกูจา้งทีไดร้บั ความจาํเป็น ความเหมาะสม ภาระดา้น          

งบประมาณขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด     ทงันี   ใหเ้ปรียบเทียบกบัขา้ราชการและลกูจา้งขององคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัอนื ขา้ราชการพลเรือน ขา้ราชการประเภทอนื และภาคธุรกิจเอกชนประกอบดว้ย 
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  ขอ้  46    เมือองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืตามขอ้   45   แลว้             

ใหเ้สนอเรืองให ้ ก.จ.จ. พิจารณา   ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ใหค้าํนึงถึงสิทธิ สวสัดิการของขา้ราชการ

และลกูจา้งทไีดร้บั ความจาํเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายไดข้ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และให้

เปรียบเทียบกบัขา้ราชการและลกูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอนื ขา้ราชการพลเรือน ขา้ราชการ

ประเภทอนื และภาคธุรกิจเอกชนดว้ย 

  ให ้ก.จ.จ. เสนอเรอืงการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืตามวรรคหนึง และความเห็นให ้              

ก.จ.  พิจารณา    เมอื ก.จ. พิจารณาและมีมติใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด

ประกาศใชบ้งัคบัต่อไป  ทงันี ใหมี้ผลใชบ้งัคบัไม่ก่อนวนัที  ก.จ. มีมติใหค้วามเห็นชอบการกาํหนด

ประโยชนต์อบแทนอนืนนั 

  ขอ้  47    การปรบัปรุงการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอืนสาํหรบัขา้ราชการหรือลูกจา้ง         

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตามขอ้ 45 (1)  ใหมี้อตัราค่าตอบแทนเพมิขึนหรือลดลงจากทกีาํหนดไวเ้ดิม 

หรือการยกเลิกการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืนนั ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัดาํเนินการตามที

กาํหนดไวใ้นขอ้ 46  โดยอนโุลม 

  ขอ้  48    การปรบัปรุงการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอืนสาํหรบัขา้ราชการหรือลูกจา้ง        

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตามขอ้ 45 (2)  ใหมี้อตัราค่าตอบแทนเพมิขึนหรือลดลงจากทกีาํหนดไวเ้ดิม 

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดาํเนินการตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 46  โดยอนโุลม   เวน้แต่ การกาํหนดใหม้ี

อตัราค่าตอบแทนลดลงตาํกว่าอตัราทีกฎหมายหรือระเบียบทีกาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนจะไดร้บั 

หรือการยกเลิกการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืนนั จะกระทาํมิได ้ 

  ขอ้  49    ในกรณีทีองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํหนดประโยชนต์อบแทนอนืสาํหรบั            

ขา้ราชการและลกูจา้งขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดตามขอ้  45  แลว้   หากปรากฏว่าองคก์ารบริหาร    

ส่วนจงัหวดันนัไม่สามารถบริหารจดัการการจ่ายเงินเดือน   ค่าจา้งและประโยชนต์อบแทนอนืใหเ้ป็นไป   

ตามทกีฎหมายกาํหนด ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัพิจารณาดาํเนินการปรบัปรุงหรือยกเลิกการกาํหนด

ประโยชนต์อบแทนอนืทีกาํหนดตามขอ้ 45 (1) และ (2)  เป็นลาํดบัแรก เพอืมิใหข้ดัหรือแยง้ และไม่เป็นไป

ตามทกีฎหมายกาํหนด 

  การปรบัปรุงหรือยกเลิกการกาํหนดประโยชนต์อบแทนอืนตามวรรคหนงึ ใหอ้งคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัดาํเนินการตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 47  หรือขอ้  48   โดยอนุโลม 

  ขอ้  50    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอาจไดร้บัเงินเพิมสาํหรบัตาํแหน่งทมีี             

เหตพุิเศษ ตามที  ก.จ. กาํหนด 
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  ขอ้  51    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอาจไดร้บัเงินเพมิค่าครองชีพชวัคราว              

ตามภาวะเศรษฐกิจ ตามที  ก.จ. กาํหนด 

  ขอ้  52    บาํเหน็จ บาํนาญ ของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน   

 

หมวด  4 

การคดัเลือก 

  ขอ้  53    การคดัเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพือบรรจแุละแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง                

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและการคดัเลือกขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพือแต่งตงั          

ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีสงูขึน ใหด้าํเนินการได ้4 วิธี ดงันี 

  (1)  การสอบแข่งขนั เพอืบรรจบุุคคลเขา้รบัราชการและแต่งตงัใหเ้ป็นขา้ราชการ                   

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดหรือเพอืแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่งใน              

สายงานทสีอบแข่งขนัได ้ในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันนั  

  (2)  การคดัเลือกกรณีทมีีเหตพิุเศษทีไม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนั เพอืบรรจุบุคคลเขา้รบั          

ราชการและแต่งตงัใหเ้ป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดันนั  

  (3)  การสอบคดัเลือก เพือแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดใหด้าํรง              

ตาํแหน่งในต่างสายงาน  หรือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสีงูขึนในสายงานเดียวกนั  หรือแต่งตงั              

ขา้ราชการตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานใหด้าํรงตาํแหน่งบรหิารขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั   

  (4)  การคดัเลือก เพือแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่งใน    

ระดบัทสีงูขึนในระดับควบสาํหรบัตาํแหน่งทีกาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบัควบ หรือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง            

สงูขึนนอกระดบัควบสาํหรบัตาํแหน่งทีกาํหนดเป็นตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏิบติังานทีมีประสบการณ ์หรือ

ตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชยีวชาญเฉพาะ หรือแต่งตงัขา้ราชการตาํแหน่งบริหารขององคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัสงูขึน      

ขอ้  54    การดาํเนินการคดัเลือก โดยการสอบแข่งขนั การคดัเลือกกรณีทมีีเหตพิุเศษท ี                     

ไม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนั การสอบคดัเลือก และการคดัเลือกตามทกีาํหนดในหมวดนี   ก.จ.จ. หรือผูท้ี

ไดร้บัมอบหมายจาก  ก.จ.จ. ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการแทน  ตอ้งดาํเนินการอย่างเปิดเผย โปรง่ใส สามารถ

ตรวจสอบได ้โดยคาํนึงถึงหลกัวิชาการวดัผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และตอ้งเปิดโอกาสให้

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอนื  ทีมีคณุสมบติัครบถว้น และมี

ความประสงคส์มคัรเขา้รบัการคดัเลือก มีสิทธิเขา้รบัการคดัเลือกดว้ย  โดยประกาศผลการคดัเลือกให้

ดาํเนินการอย่างเปิดเผย     
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ส่วนท ี 1 

การสอบแข่งขัน 

  ขอ้  55    การสอบแข่งขนั เพือบรรจุบุคคลเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ตาม

ขอ้ 53 (1) ให ้ก.จ.จ. เป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั  ในกรณีท ีก.จ.จ. เห็นสมควรอาจมอบใหอ้งคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั เป็นผูด้าํเนินการแทนก็ได ้

ขอ้  56    การสอบแข่งขนั การกาํหนดหลกัสตูร วิธีการสอบแข่งขนั และวิธีดาํเนินการ

เกียวกบัการสอบแข่งขนั ตลอดจนเกณฑก์ารตัดสิน การขึนบญัชีสอบแข่งขนัได ้การนาํรายชือผูส้อบแข่งขนั

ไดต้าํแหน่งหนงึไปขึนบญัชีเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งอนื และการยกเลิกบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ให้

เป็นไปตามทกีาํหนด ดงัต่อไปนี 

(1) ใหผู้ด้าํเนินการสอบแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนั 

(2) หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขนัอย่างนอ้ยตอ้งมี  3  ภาค  คือ   

(ก)  ภาคความรูค้วามสามารถทวัไป   ใหท้ดสอบโดยวิธีสอบขอ้เขียน 

(ข)  ภาคความรูค้วามสามารถทีใชเ้ฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง  ใหท้ดสอบโดย       

วิธีสอบขอ้เขียน หรือวิธีสอบปฏิบติั หรือวิธีอนืใดวิธีหนึงหรือหลายวิธีก็ได ้

(ค)   ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง ใหป้ระเมินบคุคลเพอืพิจารณาความ              

เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ที 

(3) ผูส้มคัรสอบตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิหรือไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มสาํหรบัขา้ราชการ            

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดหรอืไดร้บัการยกเวน้จาก  ก.จ.จ. และตอ้งมีคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง

ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งท ี ก.จ. กาํหนด 

(4) การประกาศรบัสมคัรสอบใหร้ะบุชือตาํแหน่ง คณุสมบติัทวัไป คณุสมบติัเฉพาะ

สาํหรบัตาํแหน่ง เงินเดือนทีจะไดร้บั วนัเวลาและสถานทสีอบ เอกสารหลกัฐานทใีชใ้นการสอบ หลกัสตูร

และวิธีการสอบแข่งขนั เกณฑก์ารตดัสิน การขึนบญัชี และการยกเลิกบญัชี  

(5) เกณฑก์ารตดัสิน ผูส้อบแข่งขนัไดต้อ้งไดค้ะแนนในแต่ละภาคทสีอบไม่ตาํกว่า 

รอ้ยละหกสิบ 

(6) การขึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ใหเ้รียงตามลาํดบัจากผูส้อบแข่งขนัไดค้ะแนนสงูสดุ          

ลงมาตามลาํดบั และใหบ้ญัชีสอบแข่งขนัไดใ้หใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัขนึบญัชี เวน้แต่มีการสอบแข่งขนั

ในตาํแหน่งเดียวกนันนั และไดข้นึบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่แลว้ 

  ขอ้  57    ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนัแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัขึน                 

คณะหนึงจาํนวนไม่นอ้ยกว่า  5  คน   ดงัน ี 
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  (1)  กรณี ก.จ.จ.เป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั  ใหแ้ต่งตงักรรมการใน ก.จ.จ. เป็นประธาน

กรรมการ และผูแ้ทนหน่วยราชการทีเกียวขอ้ง ผูท้รงคณุวฒุ ิหรือขา้ราชการองคก์ารบริหาร  ส่วนจงัหวดั

เป็นกรรมการ 

  (2)  กรณีองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั  ใหแ้ต่งตงัปลดั              

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเป็นประธานกรรมการ และผูแ้ทนหน่วยราชการทเีกียวขอ้ง หรือขา้ราชการ            

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเป็นกรรมการ 

  ขอ้  58    คณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัอาจตงักรรมการออกขอ้สอบ  กรรมการ 

ประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  หรือเรืองอนื ๆ  ทีเกียวกบัการสอบแข่งขนัไดต้ามความจาํเป็น  

  ขอ้  59    ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนักาํหนดวนั  เวลา  สถานทีสอบและ

ระเบียบเกียวกบัการสอบไดเ้ท่าทีจาํเป็น  และไม่ขดัต่อหลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขนั  แลว้ใหป้ระธาน

กรรมการประกาศก่อนวนัสอบไม่นอ้ยกว่า  5  วนัทาํการ 

  ขอ้  60    หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขนัเพือบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการในตาํแหน่งระดบั 

ต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดทา้ยประกาศนี 

  ขอ้  61    ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนัประกาศรบัสมคัรสอบ  โดยระบุรายละเอียดในเรอืง 

ต่าง ๆ  ดงันี 

(1) ชือตาํแหน่งทจีะบรรจแุละแต่งตงั  

(2) คณุสมบติัทวัไปและคณุสมบติัเฉพาะของผูม้ีสิทธิสมคัรสอบสาํหรบัตาํแหน่งนนั 

(3) เงินเดือนทจีะไดร้บั 

(4) วนั  เวลา  และสถานทีรบัสมัครสอบ 

(5) เอกสารและหลกัฐานทีใชใ้นการสมคัรสอบ 

(6) หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขนั  เกณฑก์ารตดัสิน  การขึนบญัชี และการยกเลิก

บญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้

(7) เรืองอนื ๆ  หรือขอ้ความอนืทีผูส้มคัรสอบควรทราบ   

  ประกาศรบัสมคัรสอบนนั  ใหปิ้ดไวใ้นทีเปิดเผย  ณ  สถานทีรบัสมคัรสอบก่อนวนัที             

เรมิรบัสมคัรสอบ  และจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางอนืใดตามความเหมาะสมดว้ยก็ได ้

  ขอ้  62    ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนัจดัใหม้ีเจา้หนา้ทีรบัสมคัรสอบ  โดยใหม้ีกาํหนดเวลา        

รบัสมคัรสอบไม่นอ้ยกว่า  15  วนัทาํการ 
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  ในกรณีทมีีเหตผุลและความจาํเป็นตอ้งขยายกาํหนดเวลารบัสมคัรสอบแข่งขนัตามท ี  

คณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัเสนอแนะ  ผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัอาจประกาศขยายกาํหนดเวลา 

รบัสมคัรสอบได ้ แต่ทงันี เวลาทีจะขยายตอ้งมีเวลาไม่นอ้ยกว่า  15  วันทาํการ  นับตงัแต่วนัถัดจากวนั       

สดุทา้ยของการรบัสมคัรสอบและจะตอ้งประกาศการขยายเวลานนัก่อนวนัปิดรบัสมคัรสอบครงันนัดว้ย 

  ขอ้  63    ใหผู้ส้มคัรสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบสาํหรบัตาํแหน่งทีสมคัรสอบตามอตัราดงันี 

(1) ตาํแหน่งระดบั  1  หรือตาํแหน่งระดบั  2  ตาํแหน่งละ  100  บาท 

(2) ตาํแหน่งระดบั  3  ขนึไป  ตาํแหน่งละ  200  บาท 

ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนใหเ้มอืไดป้ระกาศรายชือว่าเป็นผูม้ีสิทธิเขา้สอบแลว้              

เวน้แต่  มีการยกเลิกการสอบครงันนัทงัหมด  เนืองจากมีการทจุริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามขอ้  68           

จึงใหจ่้ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผูส้มคัรสอบเฉพาะผูท้ีมิไดม้ีส่วนเกียวขอ้งกบัการทุจรติหรือส่อไปใน             

ทางทจุรตินนัได ้

ค่าธรรมเนียมสอบทีจดัเก็บไดต้ามทีกาํหนดในวรรคหนงึ  ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนั            

สามารถนาํไปเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการสอบแข่งขนัในคราวนนัได ้

  ขอ้  64    ในกรณีทีผูส้มคัรสอบแข่งขนัผูใ้ดเป็นขา้ราชการประเภทอนื หรือพนกังาน 

ส่วนทอ้งถินอนื  และประสงคจ์ะสมคัรสอบแข่งขนัในตาํแหน่งทมีีระดบัไม่สงูกว่าตาํแหน่งทตีนดาํรงอยู่    

ซงึใชค้ณุวฒิุเช่นเดียวกบัตาํแหน่งทีตนดาํรงอยู่  จะตอ้งยืนหนงัสือรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชา ซงึ เป็นผูม้ี

อาํนาจสงับรรจอุนญุาตใหม้าสมคัรสอบแข่งขนัไดพ้รอ้มกบัใบสมัครสอบ หากไม่มีหนงัสือรบัรองดงักล่าว             

ผูน้นัไม่มีสิทธิเขา้สอบสาํหรบัการสอบแข่งขนัครงันนั 

  ขอ้  65    ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนัประกาศรายชือผูมี้สิทธิเขา้สอบ ก่อนวนัสอบไม่ 

นอ้ยกว่า  5  วนัทาํการ 

  ขอ้  66    การตดัสินว่าผูใ้ดเป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้หถื้อเกณฑว่์า  ตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนน 

ในแต่ละภาคทีสอบตามหลกัสตูรไม่ตาํกว่ารอ้ยละหกสิบ ทงันี  ใหค้าํนึงถึงหลกัวิชาการวดัผลดว้ย 

  ขอ้  67    ในการสอบแข่งขนั จะตอ้งทาํการสอบตามหลกัสตูรทุกภาค และคณะกรรมการ

ดาํเนินการสอบแข่งขนัจะกาํหนดใหผู้ส้มคัรสอบภาคความรูค้วามสามารถทวัไป หรือภาคความรู้

ความสามารถทีใชเ้ฉพาะตาํแหน่งก่อน แลว้จึงใหผู้ที้สอบไดค้ะแนนตามเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นขอ้  66  สอบ

ใน  ภาคอนืต่อไปก็ได ้
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  ขอ้  68    กรณีทีปรากฏว่ามีการทจุริตหรือส่อไปในทางทุจรติอนัอาจทาํใหเ้กิดความ 

ไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขนั    ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัรายงานใหผู้ด้าํเนินการสอบ           

แข่งขนัทราบเพือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบครงันนัทงัหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบ

เฉพาะวิชาหรือเฉพาะภาคทีเกิดการทจุริตหรือส่อไปในทางทจุรติตามแต่จะเห็นสมควร  ถา้หากผูด้าํเนิน   

การสอบแข่งขนัใหย้กเลิกการสอบแข่งขนัเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแลว้    ก็ใหด้าํเนินการสอบ          

แข่งขนัเฉพาะวิชานนั หรือเฉพาะภาคนนัใหม่  สาํหรบัผูท้ีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทุจริตหรือส่อไปในทาง     

ทจุรติไม่มีสิทธิเขา้สอบอีกต่อไป 

  ขอ้  69    เมอืไดด้าํเนินการสอบแข่งขนัเสรจ็แลว้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนั

รายงานผลการสอบต่อผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั  เพอืผูด้าํเนินการสอบแข่งขนัจะไดป้ระกาศขึนบญัชีผู ้

สอบแข่งขนัไดต่้อไป 

  ขอ้  70    การขึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ ใหเ้รียงลาํดบัทีจากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสงูลง              

มาตามลาํดบั  ในกรณีทีมีผูส้อบไดค้ะแนนรวมเท่ากัน ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

มากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัทีสงูกว่า  ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่งเท่ากนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนน

ภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะตาํแหน่งมากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัทีสงูกว่า  ถา้ไดค้ะแนนภาคความรู้

ความสามารถทีใชเ้ฉพาะตาํแหน่งเท่ากนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนนภาษาไทยในภาคความรูค้วามสามารถทวัไป 

มากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัทีสงูกว่า  ถา้ยงัคงไดค้ะแนนเท่ากนัอกี  ก็ใหผู้ไ้ดร้บัเลขประจาํตวัสอบก่อนเป็นผู ้

อยู่ในลาํดบัทสีงูกว่า 

  ขอ้  71    บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน  2  ปี  นบัแต่วนัขึนบญัชี  แต่ถา้มีการสอบ 

แข่งขนัอย่างเดียวกนันนัอกี  และไดข้นึบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่แลว้  บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดค้รงัก่อนเป็น

อนัยกเลิก  เวน้แต่ในกรณีทีไดม้ีการเรียกตวัผูส้อบแข่งขนัไดผู้ใ้ดใหม้ารายงานตวัเพือรบัการบรรจไุปแลว้

ก่อนบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดมี้อายเุกิน  2 ปี  หรือก่อนมีการขึนบญัชีสอบแข่งขนัไดใ้หม่แลว้แต่กรณี  ก็ให ้        

การขึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดค้รงัก่อนนนัยงัคงมีผลใชไ้ดต้่อไป แต่ทงันีตอ้งไม่เกิน  30  วนั  นบัแต่วนัถดั   

จากวนัทีบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดน้นัมีอายุครบ  2  ปี หรือวนัทขีนึบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่ แลว้แต่กรณี 

  ขอ้  72    ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนั เป็นเจา้ของบญัชีสอบแข่งขนัทไีดด้าํเนินการและ            

มีอาํนาจพิจารณาอนุญาตใหอ้งคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัอนื องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิอนื หรือส่วน             

ราชการอนื ทมีีความประสงคจ์ะขอใชบ้ญัชีสอบแข่งขนัดงักลา่ว เพอืแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัไดใ้หด้าํรง

ตาํแหน่งสายงานเดียวกันในส่วนราชการนนั โดยใหเ้รียกบรรจแุละแต่งตงัตามลาํดบัทีทสีอบแข่งขนัได ้      

ตามบญัชีการสอบนนั 
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  ขอ้  73    ผูใ้ดไดขึ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ ถา้มีกรณีอย่างใดอย่างหนงึดงัต่อไปนี ให ้             

เป็นอนัยกเลิกการขึนบญัชีผูน้นัไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ คือ 

(1) ผูน้นัไดข้อสละสิทธิรบัการบรรจแุละแต่งตงัในตาํแหน่งทสีอบได ้

(2) ผูน้นัไม่มารายงานตวัเพอืรบัการบรรจเุขา้รบัราชการภายในเวลาทีผูด้าํเนินการ           

สอบแข่งขนั  หรือผูม้ีอาํนาจสงับรรจแุละแต่งตงักาํหนด  โดยมีหนงัสือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนแจง้           

ใหท้ราบกาํหนดเวลาล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 10 วนั นบัแต่วนัทีททีาํการไปรษณียร์บัลงทะเบียน 

(3) ผูน้นัมีเหตไุม่อาจเขา้ปฏิบติัหนา้ทีราชการไดต้ามกาํหนดเวลาทีจะบรรจแุละ                    

แต่งตงัในตาํแหน่งทีสอบได ้

(4) ผูน้นัประสงคจ์ะรบัการบรรจุและแต่งตงัในตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัไดโ้ดยการโอน          

แต่สว่นราชการทจีะบรรจุไม่รบัโอน  และไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้แลว้ว่าจะไม่รบัโอน  ผูน้นัจึงไม่ประสงค ์           

จะรบัการบรรจุ 

(5) ผูน้นัไดร้บัการบรรจุและแต่งตงัในตาํแหน่งทีสอบไดไ้ปแลว้  ใหย้กเลิกการขึน                   

บญัชีผูน้นัไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดท้กุบญัชีในการสอบครงัเดียวกนั 

  ขอ้  74    ผูใ้ดถกูยกเลิกการขึนบญัชีผูน้นัไวใ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดบ้ญัชีใดไปแลว้ ถา้       

บญัชีนนัยงัไม่ยกเลิก  และ ก.จ.จ.  พิจารณาเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรจะอนุมติัใหข้นึบญัชีผูน้นัไวใ้นบญัชี    

เดิมเป็นลาํดบัแรกทจีะบรรจใุนครงัต่อไปตามเดิมก็ได ้ สาํหรบัผูซ้งึถกูยกเลิกการขึนบญัชี  เนืองจากไปรบั

ราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร  เมอืออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  

และประสงคจ์ะเขา้รบัราชการในตาํแหน่งทสีอบได ้และบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดน้นัยงัไม่ยกเลิกใหข้ึนบญัชี        

ผูน้นัไวใ้นบญัชีเดิมเป็นลาํดบัแรกทีจะบรรจุในครงัต่อไป 

  ขอ้  75    ในการดาํเนินการสอบแข่งขนั ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนัดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ส่งสาํเนาคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนั 1 ชดุ และสาํเนา     

ประกาศรบัสมคัรสอบ  2  ชุด  ไปยงัสาํนกังาน ก.จ. ก่อนเรมิรบัสมคัรสอบไม่นอ้ยกว่า  7  วนัทาํการ 

(2)   เมอืการสอบเสรจ็สิน  ใหผู้ด้าํเนินการสอบแข่งขนั   รายงานไปยงัสาํนกังาน  ก.จ.

ภายใน  5  วนัทาํการ  นบัแต่วนัประกาศผลสอบ  โดยใหส้่งเอกสารดงัต่อไปนี 

(ก) บญัชีกรอกคะแนน                 1   ชดุ 

(ข) สาํเนาบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้   1   ชุด 

    (3)   เมอืมีการยกเลิกการขึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ หรือขึนบญัชีไวต้ามเดิมใหร้ายงาน       

ไปยงัสาํนกังาน ก.จ.  ภายใน  7  วนัทาํการ นบัแต่วัน ยกเลิกหรือขึนบญัชีนนั 
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      (4)  หากมีการเปลียนแปลงในการประกาศรบัสมัครสอบ ประกาศรายชือผูมี้สิทธิ 

เขา้สอบ  กาํหนดวนั  เวลา  และสถานทสีอบ  ประกาศผลสอบและอืน ๆ  นอกจากทีกาํหนดไวเ้ดิมให ้            

รายงานสาํนักงาน ก.จ. โดยด่วนทสีดุ 

ส่วนท ี 2 

การคดัเลือกกรณีทมีีเหตุพิเศษ 

  ขอ้  76    การคดัเลือก กรณีทีมีเหตพุิเศษทไีม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนั เพอืบรรจบุุคคล           

เขา้รบัราชการและแต่งตงัใหเ้ป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนั 

ตามขอ้ 53 (2) ให ้ ก.จ.จ.  เป็นผูด้าํเนินการคัดเลือก ในกรณีที   ก.จ.จ. เห็นสมควรอาจมอบใหอ้งคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั เป็นผูด้าํเนินการแทนก็ได ้

ขอ้  77    การคดัเลือกกรณีทีมีเหตพุิเศษทีไม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนั ให ้ก.จ.จ.กาํหนด  

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก อาจพิจารณาดาํเนินการโดย วิธีสมัภาษณ ์วิธีสอบขอ้เขียน วิธีสอบปฏิบติั 

หรือวิธีอนืใดวิธีหนึงหรือหลายวิธีก็ไดต้ามความเหมาะสม  โดยกาํหนดดงัต่อไปนี 

(1) ใหผู้ด้าํเนินการคดัเลือกแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือก 

(2) ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลือกตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะ              

สาํหรบัตาํแหน่งทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

  ขอ้  78   ก.จ.จ. หรือ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด ในกรณีที ก.จ.จ.มอบหมาย อาจคดัเลือก

บุคคลเพอืบรรจแุละแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ในกรณีทีมีเหตพุิเศษ             

ทไีม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนัไดใ้นกรณี ดงันี 

(1) กรณีการบรรจุและแต่งตงัผูไ้ดร้บัทุนรฐับาล ทนุเล่าเรียนหลวงหรือทุนของ                

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด เพือศกึษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 

(2) กรณีการบรรจุและแต่งตงัผูส้าํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรที ก.จ.จ. อนมุติัให ้        

ส่วนราชการใดจดัใหม้ีการศึกษาขึน เพอืเขา้รบัราชการในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนัโดยเฉพาะ 

(3) กรณีการบรรจแุละแต่งตงัผูส้าํเรจ็การศกึษาในคุณวฒุทิี ก.จ. กาํหนดให ้               

คดัเลือกเพือบรรจบุุคคลเขา้รบัราชการในกรณีพิเศษได ้

(4) กรณีการบรรจุและแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัได ้ซงึไม่สามารถรบัการบรรจุไดเ้มือถึง

ลาํดบัททีสีอบได ้เนืองจากอยู่ในระหว่างการรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 

และไดม้ารายงานตวัขอรบัการบรรจ ุเมือบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดที้ผูน้นัสอบไดถู้กยกเลิกไปแลว้ 
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(5) กรณีการบรรจุและแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัได ้ซงึถกูยกเลิกการขึนบญัชีผูส้อบแข่งขนั

ได ้เนอืงจากไดม้ารายงานตวัเพอืขอรบัการบรรจแุลว้ แต่มีเหตผุลทีไม่อาจเขา้ปฏิบตัิหนา้ทรีาชการใน

ตาํแหน่งทีสอบแข่งขนัไดต้ามกาํหนดเวลาททีางราชการจะบรรจแุละแต่งตงั 

(6) กรณีการบรรจุและแต่งตงับุคคลทีมีความรู ้ความสามารถและความชาํนาญสงู   

เขา้รบัราชการในฐานะผูเ้ชียวชาญ หรือผูช้าํนาญการ 

  ขอ้  79    การคดัเลือกเพือบรรจแุละแต่งตงัผูไ้ดร้บัทนุรฐับาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุน     

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เพอืศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามขอ้ 78 (1)   หรือผูส้าํเร็จการ        

ศึกษาตามหลกัสตูรท ีก.จ.จ. อนุมตัิใหส้ว่นราชการใดจดัใหมี้การศึกษาขึน เพอืเขา้รบัราชการในองคก์าร  

บรหิารสว่นจงัหวดันนัโดยเฉพาะ ตามขอ้ 78 (2)  ใหผู้ด้าํเนินการคดัเลือกดาํเนินการ ดังนี 

(1) ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจ ุยนืใบสมคัรตามแบบทกีาํหนด พรอ้มหลกัฐาน      

การศึกษาและเอกสารอนืทเีกียวขอ้งตามทีคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกกาํหนด 

(2) ใหผู้ด้าํเนินการคดัเลือก แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกขนึคณะหนึง    

จาํนวนไม่นอ้ยกว่า  5  คน   

        (ก)  กรณี ก.จ.จ.เป็นผูด้าํเนินการ ใหแ้ต่งตงั กรรมการใน ก.จ.จ. เป็นประธาน 

กรรมการ และผูแ้ทนหน่วยราชการทีเกียวขอ้ง หรือขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เป็นกรรมการ 

          (ข)  กรณีองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เป็นผูด้าํเนินการ ใหแ้ต่งตงัปลดัองคก์าร 

บรหิารสว่นจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ และผูแ้ทนหน่วยราชการทเีกียวขอ้ง หรือขา้ราชการองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั เป็นกรรมการ 

     (3)  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกพิจารณาคดัเลือกจากใบสมคัร หลกัฐาน        

การศึกษาและเอกสารอนืทเีกียวขอ้งตามทีคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกกาํหนด นอกจากนอีาจใช ้      

วิธีสมัภาษณเ์พมิเติมอกีก็ได ้ และในการจดัลาํดบัผูไ้ดร้บัคดัเลือกเพือบรรจเุขา้รบัราชการและแต่งตงั          

ใหด้าํรงตาํแหน่งใดในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกอาจพิจารณา

กาํหนดใหผู้มี้คะแนนผลการเรียนเฉลียตลอดหลกัสตูรสงูเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัตน้  สามารถไดร้บัการบรรจ ุ         

เขา้รบัราชการก่อน หรือพิจารณาบรรจุตามองคป์ระกอบอนืทีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได ้

ขอ้  80    การคดัเลือกผูส้าํเร็จการศึกษาในคณุวฒิุท ีก.จ. กาํหนดใหค้ดัเลือกเพือบรรจุ

บุคคลเขา้รบัราชการในกรณีพิเศษได ้ตามขอ้ 78 (3) ใหผู้ด้าํเนินการคดัเลือกดาํเนินการ ดงันี 

       (1)  ประกาศรบัสมคัรคดัเลือก ใหร้ะบุรายละเอยีดในเรือง ชือตาํแหน่งทีจะบรรจ ุ        

และแต่งตงั  คณุสมบติัทวัไปและคณุสมบติัเฉพาะของผูม้ีสิทธิสมคัรเขา้รบัคัดเลือกสาํหรบัตาํแหน่งนนั       

เงินเดือนทจีะไดร้บั  วนั  เวลา  และสถานทีรบัสมคัร  แบบใบสมคัร  คณุวฒิุการศึกษา  เอกสารและ                    

หลกัฐานทีใชใ้นการสมัคร  ทงันี  การประกาศรบัสมคัรคดัเลือกนนั ใหปิ้ดไวใ้นทเีปิดเผย  ณ  สถานทีรบั
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สมคัรก่อนวนัทีเรมิรบัสมคัรคดัเลือก   และจะประกาศทางวิทยกุระจายเสียงหรือทางอืนใดตามความ         

เหมาะสมดว้ยก็ได ้

       (2)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจุ ยืนใบสมคัรตามแบบทีกาํหนด พรอ้มหลกัฐาน    

การศึกษาและเอกสารอนืทเีกียวขอ้งตามทีคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกกาํหนด  โดยใหผู้ส้มคัรเขา้         

รบัการคดัเลือกเสียค่าธรรมเนียมเขา้รบัการคดัเลือก สาํหรบัตาํแหน่งทสีมคัรตามอตัรา ดงันี 

(ก)  ตาํแหน่งระดบั  1  หรือตาํแหน่งระดบั  2  ตาํแหน่งละ  100  บาท 

(ข)  ตาํแหน่งระดบั  3  ขนึไป  ตาํแหน่งละ  200  บาท 

       ค่าธรรมเนียมสมคัรเขา้รบัการคดัเลือกนี จะไม่จ่ายคืนใหเ้มอืไดม้ีการรบัสมคัรเสร็จ

เรียบรอ้ย ถูกตอ้งแลว้ 

       (3)  ใหผู้ด้าํเนินการคดัเลือก แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกขึนคณะหนึง    

จาํนวนไม่นอ้ยกว่า  5  คน   

(ก) กรณี ก.จ.จ.เป็นผูด้าํเนินการ ใหแ้ต่งตงั กรรมการใน ก.จ.จ. เป็นประธาน 

กรรมการ และผูแ้ทนหน่วยราชการทีเกียวขอ้ง หรือขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เป็นกรรมการ 

   (ข) กรณีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นผูด้าํเนินการ ใหแ้ต่งตงัปลดัองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ และผูแ้ทนหน่วยราชการทีเกียวขอ้ง หรือขา้ราชการองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั เป็นกรรมการ 

       (4)  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือก อาจพิจารณาคดัเลือกโดยวิธีสมัภาษณ ์       

วิธีสอบขอ้เขียน วิธีสอบปฏิบติั หรือวิธีอืนใด วิธีหนึงหรือหลายวิธีก็ไดต้ามความเหมาะสม   ในการนี         

คณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกอาจตงักรรมการสมัภาษณ ์กรรมการออกขอ้สอบ หรือกรรมการทดสอบ

การปฏิบตัิงานหรือกรรมการอนืหรือเจา้หนา้ทีใหด้าํเนินการในเรอืงต่าง ๆ ไดต้ามความจาํเป็น 

       (5)  เมอืไดด้าํเนินการคดัเลือกเสรจ็แลว้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือกรายงาน

ผลการคดัเลือกต่อผูด้าํเนินการคดัเลือก โดยจดัทาํบญัชีรายชอืผูท้ผี่านการคดัเลือกและจดัเรียงลาํดบัตาม

ผลคะแนนตาม (4)  เพือผูด้าํเนินการคดัเลือกจะไดป้ระกาศผลการคดัเลือก และบรรจแุละแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งทีคดัเลือกตามลาํดับต่อไป 

       (6)  ในกรณีทีมีผูผ่้านการคดัเลือกมากกว่าจาํนวนตาํแหน่งว่าง และภายหลงัมี

ตาํแหน่งว่างเพมิอกี  ก็อาจบรรจแุละแต่งตงัผูผ่้านการคดัเลือกทเีหลืออยู่ในลาํดบัทีถดัไปตามประกาศ      

ผลการคดัเลือกนนั หรืออาจดาํเนินการคดัเลือกใหม่ก็ได ้ ทงันี ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของ ก.จ.จ. 

  ขอ้  81    การคดัเลือกผูส้อบแข่งขนัได ้ซงึไม่สามารถรบัการบรรจไุดเ้มือถึงลาํดบัทีท ี            

สอบได ้เนอืงจากอยู่ในระหว่างการรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร และไดม้า
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รายงานตวัขอรบัการบรรจุ เมอืบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดท้ีผูน้นัสอบไดถ้กูยกเลิกไปแลว้ ตามขอ้ 78 (4)  ให ้         

ก.จ.จ.  มอบใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เป็นผูด้าํเนินการคดัเลือก ดงัต่อไปนี 

       (1)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจุยนืใบสมคัร  และหนงัสือรบัรองประวตัิการรบั         

ราชการทหารตามแบบทีกาํหนด พรอ้มดว้ยสาํเนาหลกัฐานการศกึษาและสาํเนาหลกัฐานการรบัราชการ  

ทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร  

       (2)  เมอืองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า ผูน้นัพน้จากราชการ           

ทหารโดยไม่มีความเสียหายและมารายงานตวัเพอืขอรบัการบรรจเุขา้รบัราชการภายใน 180 วนั นบัแต่       

วนัพน้จากราชการทหาร  

       (3)  หากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันนัมีตาํแหน่งทผีูน้นัสอบแข่งขนัไดว่้างอยู่ ให้

ดาํเนินการสงับรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งนนัได ้

  ขอ้  82    การคดัเลือกผูส้อบแข่งขนัได ้ซงึถกูยกเลิกการขึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดเ้นืองจาก                

ไดม้ารายงานตวัเพือขอรบัการบรรจแุลว้    แต่มีเหตผุลทีไม่อาจเขา้ปฏิบติัหนา้ทีราชการในตาํแหน่งทสีอบ    

แข่งขนัไดต้ามกาํหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจแุละแต่งตงั ตามขอ้ 78 (5)     ให ้ก.จ.จ. มอบใหอ้งคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัเป็นผูด้าํเนินการ ดงัต่อไปนี 

       (1)  ใหผู้ป้ระสงคจ์ะขอรบัการบรรจุยนืหนงัสือแสดงความจาํนงขอบรรจุเขา้รบั                

ราชการและเขา้ปฏิบตัิหนา้ทีราชการภายใน 15  วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจุ           

และแต่งตงั  

       (2)  เมอืองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรทจีะบรรจุผูน้นัเขา้        

รบัราชการ 

       (3)  หากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันนัมีตาํแหน่งทผีูน้นัสอบแข่งขนัไดว่้างอยู่ ให้

ดาํเนินการสงับรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งนนัได ้    

  ขอ้  83    การคดัเลือกบุคคลทมีีความรู ้ความสามารถและความชาํนาญสงู เพอืบรรจ ุ        

เขา้รบัราชการในฐานะผูเ้ชียวชาญ หรือผูช้าํนาญการ ในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ให ้ก.จ.จ. มอบให ้    

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเป็นผูด้าํเนินการคดัเลือก  โดยดาํเนินการตามทีกาํหนดใน หมวด 5 ขอ้ 110 ถึง 

ขอ้ 114 

  ขอ้  84    เมอืไดม้กีารดาํเนินการคดัเลือก ตามทกีาํหนดในประกาศนี  ให ้ก.จ.จ. 

ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ส่งสาํเนาคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการคดัเลือก 1 ชดุ และสาํเนา      

ประกาศรบัสมคัรคดัเลือก 2 ชดุ ไปยงัสาํนกังาน ก.จ. ก่อนเรมิรบัสมคัรคดัเลือกไม่นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการ 
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     (2)   เมอืการคดัเลือกเสร็จสิน  ให ้ก.จ.จ. รายงานไปยงัสาํนกังาน ก.จ. ภายใน  5  วนั          

ทาํการนบัแต่วนัประกาศผลการคดัเลือก หรือดาํเนินการคดัเลือกแลว้เสร็จ   โดยใหส้่งสาํเนาบญัชีผูไ้ดร้บั

การคัดเลือก  1  ชุด หรือรายงานผลการคดัเลือก  1  ชดุ 

       (3)  หากมีการเปลียนแปลงในการประกาศรบัสมคัร ประกาศผลการคดัเลือกและ            

อนื ๆ  นอกจากทีกาํหนดไวเ้ดิมใหร้ายงานสาํนกังาน ก.จ. โดยด่วนทสีดุ 

ส่วนท ี 3 

การสอบคัดเลือก 

  ขอ้  85    การสอบคดัเลือก เพอืแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัใหด้าํรง

ตาํแหน่ง ตามขอ้ 53 (3)  ให ้ ก.จ.จ. เป็นผูด้าํเนินการสอบคดัเลือก  ในกรณีที  ก.จ.จ. เห็นสมควรอาจมอบ

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นผูด้าํเนินการแทนก็ได ้  เวน้แต่ การสอบคดัเลือกขา้ราชการองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัเพือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งบริหาร  ให ้ ก.จ.จ. เป็นผูด้าํเนินการสอบคดัเลือก  

  ขอ้  86    ใหผู้ด้าํเนินการสอบคดัเลือก แต่งตงัคณะกรรมการสอบคดัเลือกขนึคณะหนึง  

จาํนวนไม่นอ้ยกว่า  7  คน  ดงันี 

      (1)  กรณี ก.จ.จ.  เป็นผูด้าํเนินการสอบคัดเลือก ใหแ้ต่งตงักรรมการใน ก.จ.จ.          

เป็นประธานกรรมการ และผูแ้ทนหน่วยราชการทเีกียวขอ้ง ผูท้รงคณุวฒิุ หรือขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั เป็นกรรมการ 

      (2)  กรณีองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เป็นผูด้าํเนินการสอบคดัเลือก ใหแ้ต่งตงั               

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ และผูแ้ทนหน่วยราชการทีเกียวขอ้ง หรือ                   

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นกรรมการ 

ขอ้  87    คณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลือกอาจตงักรรมการออกขอ้สอบ กรรมการ 

ประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  หรือกรรมการหรือเจา้หนา้ทีดาํเนินการในเรืองการกรอกคะแนน 

หรือเรอืงอนื ๆ  ทีเกียวกบัการสอบคดัเลือกไดต้ามความจาํเป็น 

ขอ้  88    ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบคัดเลือกกาํหนดวนั  เวลา  สถานทีสอบ                   

ขอ้เขียน  สมัภาษณ ์ และระเบียบเกียวกบัการสอบไดเ้ท่าทจีาํเป็น  และไม่ขดัต่อหลกัสตูรและวิธีการ     

ดาํเนินการเกียวกบัการสอบคดัเลือกนี  แลว้ใหป้ระธานกรรมการประกาศก่อนวนัสอบไม่นอ้ยกว่า                

5 วนัทาํการ 

ขอ้  89    หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดทา้ยประกาศนี 
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ขอ้  90    ใหผู้ด้าํเนินการสอบคดัเลือกประกาศรบัสมคัรสอบ  โดยระบุชือตาํแหน่งทจีะ        

แต่งตงั คณุสมบตัิของผูมี้สิทธิสมคัรสอบ หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก  และขอ้ความอนืทผีูส้มคัร            

สอบควรทราบ 

ขอ้  91    ใหผู้ด้าํเนินการสอบคดัเลือกจดัใหม้ีเจา้หนา้ทรีบัสมคัรสอบโดยใหม้ีกาํหนด         

เวลารบัใบสมคัรสอบไม่นอ้ยกว่า 10 วนัทาํการ 

ขอ้  92    ผูม้ีสิทธิสมคัรสอบคดัเลือกจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตามทกีาํหนดใน 

ประกาศรบัสมคัรสอบคดัเลือก ตามขอ้ 90 ในวนัรบัสมคัรสอบคดัเลือก          

ขอ้  93    ใหผู้ด้าํเนินการสอบคดัเลือกประกาศรายชือผูมี้สิทธิเขา้สอบก่อนวนัสอบ                   

ไม่นอ้ยกว่า  5  วนัทาํการ 

ขอ้  94    การตดัสินว่าผูใ้ดเป็นผูส้อบคดัเลือกไดใ้หถื้อเกณฑว่์า  ตอ้งเป็นผูส้อบได ้      

คะแนนในแต่ละภาคทสีอบตามหลกัสตูรไม่ตาํกว่ารอ้ยละหกสิบ  ทงันีใหค้าํนึงถึงหลกัวิชาวดัผลดว้ย 

ขอ้  95    การสอบคดัเลือกจะตอ้งสอบตามหลกัสตูรทุกภาค  แต่คณะกรรมการดาํเนิน              

การสอบคดัเลือกจะกาํหนดใหผู้ส้มคัรสอบสอบภาคความรูค้วามสามารถทวัไป หรือภาคความรู้

ความสามารถทีใชเ้ฉพาะตาํแหน่งก่อนแลว้  จึงใหผู้ส้อบไดค้ะแนนตามเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นขอ้ 94  สอบใน          

ภาคอนืต่อไปก็ได ้

ขอ้  96    ในกรณีทีปรากฏว่ามีการทจุริตหรือส่อไปในทางทุจรติอนัอาจทาํใหเ้กิดความ          

ไม่เป็นธรรมในการสอบคดัเลือก    ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลือกรายงานให ้ก.จ.จ. ทราบ           

เพอืพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคดัเลือกครงันนัทงัหมด    หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบ             

ภาคทเีกิดการทุจรติหรือส่อไปในทางทจุริตตามแต่จะเห็นสมควร    ถา้หาก ก.จ.จ. ใหย้กเลิกการสอบ         

คดัเลือกเฉพาะภาคใดแลว้  ก็ใหด้าํเนินการสอบคดัเลือกเฉพาะภาคนนัใหม่  สาํหรบัผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง     

กบัการทุจรติหรือส่อไปในทางทจุริตไม่มีสิทธิเขา้สอบอีกต่อไป 

ขอ้  97    เมอืไดด้าํเนินการสอบคดัเลือกเสรจ็แลว้  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบ              

คดัเลือกรายงานผลการสอบต่อผูด้าํเนินการสอบคดัเลือก เพอืจะไดป้ระกาศรายชอืผูส้อบคดัเลือกไดต่้อไป 

  ขอ้  98    การขึนบญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้ ใหเ้รียงลาํดบัทีจากผูส้อบไดค้ะแนนรวมสงูลงมา

ตามลาํดบั  ในกรณีทีมีผูส้อบไดค้ะแนนรวมเท่ากนั ใหผู้ส้อบไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง

มากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัทีสงูกว่า  ถา้ไดค้ะแนนภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่งเท่ากนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนน
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ภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะตาํแหน่งมากกว่าเป็นผูอ้ยู่ในลาํดบัทีสงูกว่า  ถา้ไดค้ะแนนภาคความรู้

ความสามารถทีใชเ้ฉพาะตาํแหน่งเท่ากนั  ใหผู้ไ้ดร้บัเลขประจาํตวัสอบก่อนเป็นผูอ้ยู่ในลาํดับทีสงูกว่า 

  ขอ้  99    บญัชีผูส้อบคดัเลือกไดใ้หใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน 2 ปี นบัตงัแต่วนัขึนบญัชี  แต่ถา้มีการ              

สอบคดัเลือกอย่างเดียวกนันนัอีก  และไดขึ้นบญัชีผูส้อบคดัเลือกไดใ้หม่แลว้ บญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้             

ครงัก่อนเป็นอนัยกเลิก   

ขอ้  100    ในการดาํเนินการสอบคดัเลือก ใหผู้ด้าํเนินการสอบคดัเลือกดาํเนินการ 

ดงัต่อไปนี 

(1)  ส่งสาํเนาคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการสอบคดัเลือก 1 ชุด  และสาํเนา

ประกาศรบัสมคัรสอบ 3 ชุด  ไปยงัสาํนกังาน ก.จ. ก่อนวนัเรมิตน้รบัสมคัรสอบไม่นอ้ยกว่า  7  วนัทาํการ 

(2) เมอืการสอบเสรจ็สินแลว้ ใหส้ง่เอกสารไปยงัสาํนกังาน ก.จ. ภายใน 5 วนัทาํการ 

นบัตงัแต่วนัประกาศผลสอบดงัต่อไปนี 

          (ก)  ขอ้สอบภาคความรูค้วามสามารถทใีชเ้ฉพาะตาํแหน่ง  1  ชุด 

          (ข)  บญัชีกรอกคะแนน  1  ชุด 

          (ค)  สาํเนาบญัชีผูส้อบคดัเลือกได ้ 2  ชุด 

(3) เมอืมีการยกเลิกการขึนบญัชีสอบคดัเลือกได ้ หรือขึนบญัชีผูใ้ดไวต้ามเดิมให ้             

รายงานไปยงัสาํนกังาน ก.จ.  ภายใน  7  วนัทาํการ  นบัตงัแต่วนัยกเลิกหรือขึนบญัชีผูน้นั 

(4)  หากมีการเปลียนแปลงในการประกาศรบัสมคัรสอบ  ประกาศรายชอืผูมี้สิทธิ 

เขา้สอบ  กาํหนดวนั  เวลา  และสถานทสีอบ  ประกาศผลสอบหรืออืน ๆ  นอกจากทีกาํหนดไวเ้ดิม  

ใหร้ายงานไปยงัสาํนกังาน ก.จ. ทราบโดยด่วนทีสดุ 

ส่วนท ี 4 

การคดัเลือก 

  ขอ้  101    การคดัเลือก เพอืแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่ง     

ในระดบัทีสงูขึน ตามขอ้ 53 (4)   ให ้ ก.จ.จ. เป็นผูด้าํเนินการคดัเลือก ในกรณีที  ก.จ.จ. เห็นสมควรอาจ   

มอบใหอ้งคก์ารบริหารสว่นจังหวดั เป็นผูด้าํเนินการแทนก็ได ้ เวน้แต่  การคดัเลือกขา้ราชการองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัตาํแหน่งบรหิารใหม้ีระดบัทสีงูขึน  ให ้ ก.จ.จ. เป็นผูด้าํเนินการคดัเลือก  

  ขอ้  102    การคดัเลือกขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง          

ในระดบัทีสงูขึน  ใหด้าํเนินการได ้ 4  กรณี ดงันี 
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(1) การคัดเลือกขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เพือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง         

ในระดบัสงูขึนในระดับควบ สาํหรบัตาํแหน่งทีกาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบัควบ 

(2) การคัดเลือกขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง       

ในระดบัสงูขึน นอกระดบัควบ  สาํหรบัตาํแหน่งทีกาํหนดเป็นตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานทีมีประสบการณ ์ 

(3) การคัดเลือกขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง       

ในระดบัสงูขึน นอกระดบัควบ สาํหรบัตาํแหน่งทีกาํหนดเป็นตาํแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชยีวชาญเฉพาะ 

(4) การคัดเลือกขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตาํแหน่งผูบ้รหิารขององคก์าร 

บรหิารสว่นจงัหวดั เพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งบริหารในระดบัทีสงูขึน  

  ขอ้  103    การคดัเลือก เพอืแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่ง          

ในระดบัสงูขึนในระดับควบ สาํหรบัตาํแหน่งทีกาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบัควบ ตามขอ้ 102 (1)  ใหอ้งคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั เป็นผูด้าํเนินการคดัเลือก    

 การคัดเลือกตามวรรคหนงึ ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์       

และเงอืนไข ดงันี 

      (1) ขา้ราชการผูน้นัเป็นผูมี้คณุสมบติัครบถว้นตามคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง         

ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทจีะแต่งตงั   ตามทีกาํหนดในหมวด  9  ว่าดว้ยการเลือนและแต่งตงั          

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีสงูขึน    

      (2) ใหด้าํเนินการคดัเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบติังานที       

ผ่านมาของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดผูน้นั  

    (3) ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํหนดแบบประเมินบคุคลและประเมินผลการ             

ปฏิบติังานตาม (2)  โดยตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี 

(ก)  ขอ้มลูเกียวกบัผูร้บัการประเมิน 

(ข)  หนา้ทีความรบัผิดชอบและความรูค้วามสามารถทีตอ้งการของตาํแหน่ง             

ทจีะประเมิน 

(ค)  การประเมินการปฏิบติังานและคณุลกัษณะของบุคคลเพอืเลือนตาํแหน่ง 

(ง)   สรุปความเห็นในการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั 

    (4) เกณฑก์ารตัดสินการประเมินว่าขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทจีะผ่าน       

การประเมินเพือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสีงูขึน ตอ้งมีมาตรฐานเทียบไดไ้ม่ตาํกว่าที ก.พ.กาํหนด

ไวเ้ป็นมาตรฐานสาํหรบัขา้ราชการพลเรือน 

    (5) ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดพิจารณาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบั                

สงูขึน โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.  
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  ขอ้  104    การคดัเลือก เพอืแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่ง           

ในระดบัทสีงูขึนนอกระดบัควบ  สาํหรบัตาํแหน่งทกีาํหนดเป็นตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานทีมีประสบการณ ์          

ตามขอ้ 102 ( 2)  ให ้ ก.จ.จ. เป็นผูด้าํเนินการ  

  การคัดเลือกตามวรรคหนงึ  ให ้ก.จ.จ. ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไข ดงันี 

    (1)  ขา้ราชการผูน้นัเป็นผูมี้คณุสมบติัครบถว้นตามคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง        

ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทจีะแต่งตงั   ตามทีกาํหนดในหมวด  9  ว่าดว้ยการเลือนและแต่งตงั         

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีสงูขึน 

      (2) ใหแ้ต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลงาน จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน ประกอบดว้ย 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ  และผูอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการ        

เป็นกรรมการ โดยใหห้วัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

    (3) ใหด้าํเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบติัของบคุคล ประเมินคณุลกัษณะ   

ของบุคคล และประเมินผลงานทีผ่านมาของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูน้นั 

    (4) ใหค้ณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) ดาํเนินการประเมินคณุสมบติัของบุคคล 

คณุลกัษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3)  ตามแบบประเมินทา้ยประกาศนี 

    (5) ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทีจะไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบั

ทสีงูขึนตอ้งเป็นผูท้ผี่านการประเมินตามเกณฑท์ีกาํหนดในแบบประเมินตาม (4) 

      (6) ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดพิจารณาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัที                 

สงูขึน โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.  

  ขอ้  105    การคดัเลือก เพอืแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่ง           

ในระดบัทสีงูขึนนอกระดบัควบ สาํหรบัตาํแหน่งทกีาํหนดเป็นตาํแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ 

ตามขอ้ 102 (3)  ให ้ก.จ.จ.  เป็นผูด้าํเนินการ  

  การคัดเลือกตามวรรคหนงึ ให ้ ก.จ.จ. ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไข ดงันี 

    (1)  ขา้ราชการผูน้นัเป็นผูมี้คณุสมบติัครบถว้นตามคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง        

ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทจีะแต่งตงั   ตามทีกาํหนดในหมวด  9  ว่าดว้ยการเลือนและแต่งตงั         

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีสงูขึน 

      (2) ใหแ้ต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลงาน จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน  

           (ก)  กรณีเลือนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งวิชาชีพเฉพาะระดบั 7   ใหแ้ต่งตงั    

คณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุใิน ก.จ.จ. เป็นประธานกรรมการ และผูแ้ทน  

ส่วนราชการทีเกียวขอ้ง หรือผูท้รงคณุวฒิุอืนทมีีความรูค้วามสามารถในงานดา้นวิชาชีพนนัโดยเฉพาะ   

เป็นกรรมการ  โดยใหห้วัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเป็นเลขานกุาร 
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            (ข)  กรณีเลือนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งวิชาชีพเฉพาะระดบั 8  ขนึไป หรือ         

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งเชียวชาญเฉพาะระดบั 9  ขนึไป  ให ้ก.จ.จ. แต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลงาน  

ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒิุทีมีความรูค้วามสามารถในงานดา้นวิชาชีพนนัโดยเฉพาะ หรือมีความรู้

ความสามารถและความเชยีวชาญในงานดา้นนนัโดยเฉพาะ ตามที  ก.จ. ประกาศกาํหนด  

    (3) ใหด้าํเนินการคดัเลือกโดยการพิจารณาคณุสมบติัของบคุคล ประเมินคณุลกัษณะ   

ของบุคคล และประเมินผลงานของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูน้นั 

    (4) ใหค้ณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กาํหนดแบบ และวิธีการประเมิน

คณุสมบติัของบุคคล คณุลกัษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3)  โดยตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี 

 (ก) ขอ้มลูเกียวกบัผูร้บัการประเมิน 

 (ข) หนา้ทีความรบัผิดชอบและความรูค้วามสามารถทีตอ้งการของตาํแหน่ง                     

ทจีะประเมิน 

 (ค) การประเมินการปฏิบตัิงานและคณุลกัษณะของบุคคลเพอืเลือนตาํแหน่ง 

 (ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตาํแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ 

 (จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

    (5) เกณฑก์ารตัดสินการประเมินว่าขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทจีะผ่าน         

การประเมินเพือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสีงูขึน ตอ้งมีมาตรฐานเทียบไดไ้ม่ตาํกว่าที ก.พ.กาํหนด

ไวเ้ป็นมาตรฐานสาํหรบัขา้ราชการพลเรือน 

      (6) ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดพิจารณาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบั                 

สงูขึน โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. 

  ขอ้  106    การคดัเลือก เพอืแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่ง            

ในระดบัทีสงูขึน สาํหรบัตาํแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด ตามขอ้ 102 (4)  ให ้ ก.จ.จ. เป็น            

ผูด้าํเนินการคดัเลือก   

  การคัดเลือกตามวรรคหนงึ ให ้ก.จ.จ.ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไข  ดงันี 

(1) แต่งตงัคณะกรรมการคดัเลือก จาํนวนไม่นอ้ยกว่า  7  คน ประกอบดว้ยกรรมการ  

ใน ก.จ.จ.  เป็นประธานกรรมการ และนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือ ผูแ้ทนส่วนราชการทเีกียวขอ้ง 

หรือผูท้รงคณุวฒิุอืน เป็นกรรมการ   

(2) เกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก ใหด้าํเนินการโดยวิธีการสมัภาษณ ์วิธีการประเมิน   

หรือวิธีอนืใด วิธีหนึงหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม  โดยกาํหนดรายการดงัต่อไปนี 

           (ก)  การสมัภาษณใ์หมี้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และใหพ้ิจารณาใหค้ะแนน

สมัภาษณ ์ ดงัต่อไปนี 
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      - ความรอบรู ้50 คะแนน  พิจารณาจากความรูง้านในหนา้ทขีองตาํแหน่ง             

ทจีะแต่งตงั  กฎหมาย รฐัธรรมนูญ กฎหมายว่าดว้ยองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด กฎหมายระเบียบ

บรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน กฎหมายกาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วน 

ทอ้งถิน กฎหมายเกียวขอ้งกบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในสายงานทีปฏิบติั หลกัการบรหิาร  รวมทงั   

ความรูเ้กียวกบัเหตกุารณปั์จจุบนัทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 

      - ปฏิภาณไหวพรบิ 25 คะแนน  พิจารณาจากความสามารถในการแกปั้ญหา    

ในดา้นต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหนา้ รวมถึงความสามารถในการประสานงานส่วนอนื 

      - บุคลิกภาพและภาวะผูน้าํ  25 คะแนน พิจารณาจากบุคลิกภาพลกัษณะดี           

มีความเป็นผูน้าํ สขุภาพ ร่างกายและจิตใจดี 

           (ข)  คะแนนคณุสมบติัคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ใหพิ้จารณา 

- ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง ในตาํแหน่งสายงาน และระดับปัจจบุนั 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

- เงินเดือน  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 

- อายรุาชการ  คะแนนเต็ม  20  คะแนน 

- ความดีความชอบยอ้นหลงั 5 ปี  คะแนนเต็ม  20 คะแนน 

- วฒิุการศึกษา  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

- ความผิดยอ้นหลงั  (วินยั) 5 ปี  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 

      (3)   คณะกรรมการคดัเลือกอาจตงักรรมการสมัภาษณ ์กรรมการประเมินความ        

เหมาะสมกบัตาํแหน่ง หรือเรืองอนื ๆ  ทีเกียวกบัการคดัเลือกไดต้ามความจาํเป็น  

      (4)   ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกกาํหนดวนั  เวลา  สถานทีดาํเนินการคดัเลือกและ

ระเบียบเกียวกบัการคดัเลือกไดเ้ท่าทจีาํเป็น  และไม่ขดัต่อเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกนี  แลว้ใหป้ระธาน

กรรมการประกาศก่อนวนัดาํเนินการคดัเลือกไม่นอ้ยกว่า  5  วนัทาํการ 

      (5)   ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกประกาศรบัสมัครการคดัเลือก  โดยระบรุายละเอยีด            

ในเรือง ชอืตาํแหน่งทจีะดาํเนินการคดัเลือกเพอืแต่งตงั คณุสมบตัิทวัไปและคณุสมบติัเฉพาะของผูม้ีสิทธิ

สมคัรเขา้รบัการคดัเลือกสาํหรบัตาํแหน่งนนั  วนั  เวลา  และสถานทีรบัสมคัร  เอกสารและหลกัฐานทีใช ้       

ในการสมคัร เกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก  การประกาศผลการคดัเลือก และเรืองอนื ๆ  หรือขอ้ความอนืที       

ผูส้มคัรควรทราบ  โดยใหปิ้ดประกาศรบัสมคัรการคดัเลือกนนัไวใ้นทีเปิดเผย  ณ  สถานทีรบัสมคัรก่อน        

วนัทีเรมิรบัสมคัร และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอนืใดตามความเหมาะสมดว้ยก็ได ้

      (6)   ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกจดัใหม้ีเจา้หนา้ทีรบัสมคัร โดยใหม้ีกาํหนดเวลารบั   

สมคัรเขา้รบัการคดัเลือกไม่นอ้ยกว่า  15  วันทาํการ 
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      (7)   ขา้ราชการผูม้ีสิทธิสมคัรเขา้รบัการคดัเลือกตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบติัครบถว้นตาม       

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง ตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทจีะแต่งตงัในวนัรบัสมคัร ตามทีกาํหนด

ในหมวด  9  ว่าดว้ยการเลือนและแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัที

สงูขึน และ  ไดร้บัเงินเดือนไม่ตาํกว่าขนัตาํของอตัราเงินเดือนในระดับทจีะไดร้บัการแต่งตงันนั   

      (8)   ในกรณีขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดอืน 

ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการคดัเลือกในตาํแหน่งน ี จะตอ้งยนืหนงัสือรบัรองขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด

ทตีนสงักดัอยู่ ว่าเป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นตามทีกาํหนดในประกาศการรบัสมคัร 

      (9)  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกประกาศรายชือผูมี้สิทธิเขา้รบัการคดัเลือกก่อนวนั   

ดาํเนินการคดัเลือกไม่นอ้ยกว่า  5  วนัทาํการ 

      (10)  ในการดาํเนินการคดัเลือก ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการเสนอรายชือขา้ราชการ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดทีสมคัรเขา้รบัการคดัเลือกในตาํแหน่งทจีะแต่งตงั ซงึมีคณุสมบติัครบถว้นและ

อยู่ในหลกัเกณฑท์จีะเลือนขึนดาํรงตาํแหน่งทีจะแต่งตงัไดต่้อคณะกรรมการ  โดยขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้ง

ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

           (ก)  รายละเอยีดเกียวกบัหนา้ทีความรบัผิดชอบ  และความตอ้งการของตาํแหน่ง      

ทจีะแต่งตงั เช่น ขอบเขตของงานในหนา้ทีของตาํแหน่ง ลกัษณะงานเทคนิคและวิธีการทาํงาน  การควบคมุ

บงัคบับญัชา ความสมัพนัธก์บัตาํแหน่งอนื และขอ้มลูอนื ๆ เกียวกบังานของตาํแหน่งทีจะ แต่งตงัอนัจะเป็น

ประโยชนต์่อการใชด้ลุยพินิจของคณะกรรมการ ตลอดจนคณุลกัษณะของบุคคลทจีะสามารถทาํงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพหรือคุณลกัษณะทพีึงประสงค ์ และจาํเป็นต่อการปฏิบติังานในตาํแหน่ง  เป็นตน้   

           (ข)  ขอ้มลูพนืฐานเกียวกบัประวติัการรบัราชการ และประวติัสว่นตวัของผูส้มคัร      

เขา้รบั การคดัเลือก เสนอชอืเพอืรบัการพิจารณาความเหมาะสมทกุคน  รวมทงัประวัติการศึกษาการ      

ฝึกอบรม ดงูาน  ประสบการณ ์ ความสามารถ  ความชาํนาญ  หรือคณุลกัษณะพิเศษ  ผลงานสาํคญัพิเศษ            

หรือผลงานทีเป็นทีประจกัษ์ในความสามารถของขา้ราชการ ประวัติทางวินยัในอดีตของขา้ราชการผูน้นั            

ซงึควรเป็นขอ้มลูทเีก็บอย่างเป็นระบบ  และไดร้บัการแกไ้ขเพมิเติมใหส้มบรูณแ์ละทนัสมยัอยู่เสมอ   

           (ค)  ขอ้มลูยอ้นหลงั  2  ปี  เกียวกบัผลการปฏิบติังานประจาํปีของผูส้มคัรเขา้รบัการ

คดัเลือกทุกคน และความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเกียวกบัความเหมาะสม  และความพรอ้มหรือไม่พรอ้มที

จะเลือนขึนดาํรงตาํแหน่งทสีงูขึน  ซงึไดใ้หไ้วภ้ายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัเสนอขอ้มลูต่อ

คณะกรรมการ 

(11)   ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกรวมคะแนนสมัภาษณ ์และคะแนนคณุสมบติัแลว้        

จดัลาํดบัจากผูท้ไีดค้ะแนนสงูสดุไปหาผูท้ไีดค้ะแนนตาํสดุและใหพ้ิจารณาผูท้มีีอยู่ในลาํดบัทีดีกว่าจะได ้       
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รบัการแต่งตงัก่อนผูท้ีอยู่ในลาํดบัถดัไป  และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากนั      

ใหจ้ดัลาํดบัผูที้คะแนนเท่ากนั  ดงันี 

(ก)  ถา้คะแนนรวมเท่ากนัใหพ้ิจารณาจากคะแนนสมัภาษณ ์

(ข)  ถา้คะแนนสมัภาษณเ์ท่ากนัใหพ้ิจารณาจากผูใ้ดไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง

ในตาํแหน่งระดบัปัจจบุนัก่อน 

(ค)  ถา้ไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในตาํแหน่งและระดับพรอ้มกนัใหพ้ิจารณา

จากเงินเดือนมากกว่า 

(ง)  ถา้เงินเดือนเท่ากนั  ใหพิ้จารณาจากอายรุาชการ 

(จ)  ถา้อายุราชการเท่ากนั  ใหพ้ิจารณาจากเครอืงราชอสิรยิาภรณข์นัสงูกว่า 

(ฉ)  ถา้ไดร้บัเครอืงราชอสิริยาภรณช์นัเดียวกนัใหพ้ิจารณาผูใ้ดไดร้บัก่อน 

(ช)  ถา้ไดร้บัเครอืงราชอสิรยิาภรณใ์นชนัเดียวกนัพรอ้มกันใหพ้ิจารณาผูใ้ดม ี             

อายแุก่กว่า 

      (12)  เมอืไดด้าํเนินการคดัเลือกเสรจ็แลว้  ใหค้ณะกรรมการคดัเลือกรายงานผล           

การคัดเลือกต่อ ก.จ.จ.  โดยจดัทาํบญัชีรายชือผูท้ผี่านการคดัเลือกและจัดเรียงลาํดบัตามผลคะแนน     

ตามขอ้ (11)  โดยใหร้ะบุคะแนนทีไดไ้วใ้นประกาศดว้ย  เพอืจะไดป้ระกาศผลการคดัเลือก และแจง้ให ้     

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดแต่งตงัผูท้ไีดร้บัการคดัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งทีคดัเลือกตามลาํดบัต่อไป   

      (13)  ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดแต่งตงัผูไ้ดร้บัคัดเลือก ใหด้าํรงตาํแหน่ง       

บรหิารขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตามลาํดบัทีในประกาศผลการคดัเลือก  โดยความเห็นชอบของ       

ก.จ.จ.  

      (14)  ในกรณีทีมีผูผ่้านการคดัเลือกมากกว่าจาํนวนตาํแหน่งว่าง และภายหลงัมี

ตาํแหน่งว่างเพมิอกี  ก็อาจใหอ้งคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัแต่งตงัผูไ้ดร้บัการคดัเลือกทเีหลืออยู่ในลาํดบัที  

ถดัไปตามประกาศผลการคดัเลือกนนัใหด้าํรงตาํแหน่งได ้หรืออาจดาํเนินการคดัเลือกใหม่ก็ได ้  ทงันี             

ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของ ก.จ.จ.  

  ขอ้  107    เมือไดม้ีการดาํเนินการคดัเลือกตามทีกาํหนดในประกาศนี ให ้ก.จ.จ.      

ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

        (1) ส่งสาํเนาคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการคดัเลือก 1 ชุด และสาํเนาประกาศรบั         

สมคัรเขา้รบัการคดัเลือก  2  ชดุ  ไปยงัสาํนกังาน ก.จ. ก่อนเรมิรบัสมคัรไม่นอ้ยกว่า  7  วนัทาํการ 

(2)   เมอืการคดัเลือกเสรจ็สิน  ให ้ก.จ.จ. รายงานไปยงัสาํนกังาน ก.จ. ภายใน                 

5  วนัทาํการนบัแต่วนัเลือนและแต่งตงัผูไ้ดร้บัคัดเลือกตามขอ้ 103 ขอ้ 104 หรือขอ้ 105 หรือวนัประกาศ

ผลการคดัเลือกตามขอ้ 106   โดยใหส้ง่เอกสารดงัต่อไปนี 
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(ก)  สาํเนาคาํสงัเลือนและแต่งตงัขา้ราชการ   1  ชุด 

    (ข)  สาํเนาบญัชีการกรอกคะแนน     1   ชุด 

    (ค)  สาํเนาประกาศผลการคดัเลือก   1   ชดุ 

      (3)  หากมีการเปลียนแปลงในการประกาศรบัสมัครเขา้รบัการคดัเลือก ประกาศราย    

ชือผูม้ีสิทธิเขา้รบัการคดัเลือก กาํหนดวัน เวลา และสถานทีดาํเนินการคดัเลือก ประกาศผลการคดัเลือก

และอนื ๆ  นอกจากทกีาํหนดไวเ้ดิมใหร้ายงานสาํนกังาน ก.จ. โดยด่วนทสีดุ 

หมวด  5 

การบรรจุและแต่งตงั 

ขอ้  108    การบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด                           

เพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ใหบ้รรจุและแต่งตงัจากผูส้อบแข่งขนัไดใ้น

ตาํแหน่งนนั โดยบรรจแุละแต่งตงัตามลาํดบัทใีนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้

กรณีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่มีบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งใด อาจบรรจ ุ            

และแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัไดโ้ดยขอใชบ้ญัชีผูส้อบแข่งขนัของ ก.จ.จ. อืน หรือ คณะกรรมการขา้ราชการ   

หรือพนกังานส่วนทอ้งถนิอืน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิอนื  หรือสว่นราชการอนืในตาํแหน่งเดียวกนั

กบัตาํแหน่งทจีะบรรจเุขา้รบัราชการหรือตาํแหน่งอนืทกีาํหนด   คณุวฒุิตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรบั

ตาํแหน่งทีกาํหนดในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของตาํแหน่งนนั  

มิใหน้าํความในวรรคหนึงมาใชบ้งัคบัในกรณี การบรรจุและแต่งตงัตาม ขอ้ 110 ขอ้ 115      

ขอ้ 116  ขอ้ 122   และขอ้ 132 

ขอ้  109    ผูส้อบแข่งขนัได ้ซงึอยู่ในลาํดบัทีทจีะไดร้บัการบรรจ ุและแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งใด ถา้ปรากฏว่าขาดคณุสมบติัหรือมลีกัษณะตอ้งหา้ม โดยไม่ไดร้บัการยกเวน้ในกรณีทขีาด

คณุสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามทกีาํหนดในหมวด 1 ว่าดว้ยคณุสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้ม

เบืองตน้ หรือขาด   คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง โดยไม่ไดร้บัอนุมติัยกเวน้จาก  ก.จ.จ. อยู่ก่อนหรือ

ภายหลงัการสอบแข่งขนัจะบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งนนัไม่ได ้

  ขอ้  110    ในกรณีทีมีเหตผุลและความจาํเป็นอย่างยงิ เพอืประโยชนแ์ก่ราชการ องคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. อาจบรรจบุุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ และความ

ชาํนาญสงูเขา้รบัราชการในฐานะผูเ้ชียวชาญ หรือผูช้าํนาญการในองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั  

  ขอ้  111    องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทจีะเสนอขอให ้ก.จ.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

เพอืบรรจบุุคคลเขา้รบัราชการในฐานะผูเ้ชยีวชาญ  หรือผูช้าํนาญการจะตอ้งมีลกัษณะต่อไปนี 
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(1) ลกัษณะหนา้ที ความรบัผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีความจาํเป็นที         

จะตอ้งใชบุ้คลากรผูท้มีีความรู ้ความสามารถและความชาํนาญงานในระดบัผูเ้ชียวชาญ หรือผูช้าํนาญการ

หรือผูท้มีีความรู ้ ความสามารถและความชาํนาญงานเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั  

(2) มีการกาํหนดตาํแหน่งผูเ้ชียวชาญ หรือผูช้าํนาญการ เพอืรองรบัลกัษณะหนา้ท ี

ความรบัผิดชอบตาม (1)  โดยพิจารณากาํหนดระดบัตาํแหน่ง ใหเ้หมาะสมกับความยากและคณุภาพ         

ของงานในตาํแหน่งนนั ดงันี 

        (ก)  ตาํแหน่งผูเ้ชยีวชาญ กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบั 9   

          (ข)  ตาํแหน่งผูช้าํนาญการ  กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบั 6  ระดับ 7  หรือระดบั 8   

  ขอ้  112    กรณีองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  มีความจาํเป็นอย่างยงิเพือประโยชนแ์ก่ 

ราชการทีจะตอ้งบรรจบุุคคลเขา้รบัราชการในฐานะผูเ้ชยีวชาญ หรือผูช้าํนาญการในองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั  ใหเ้สนอเหตผุลและความจาํเป็น คาํชีแจง ประวัติและผลงานของผูท้จีะบรรจุเขา้รบัราชการ ซงึ

จะตอ้งเป็นผูท้ี    มีความรู ้ความสามารถและความชาํนาญงานสงูในระดบัผูเ้ชียวชาญหรือผูช้าํนาญการ 

แลว้แต่กรณี และมีความเหมาะสมกบัลกัษณะงานในตาํแหน่งทขีอบรรจแุละแต่งตงั โดยพิจารณาจาก

คณุวฒิุการศกึษา  ประวัติการทาํงาน  และผลงานทไีดป้ฏิบติัมา ตามแบบทกีาํหนดทา้ยประกาศนี ให ้

ก.จ.จ. พิจารณา 

  ในเหตผุลคาํชแีจงตามวรรคหนึง  ใหแ้สดงรายละเอยีด  ดงันี 

  (1)  บุคคลทีจะบรรจุเขา้รบัราชการ คณุวฒุิ  ตาํแหน่งทจีะบรรจ ุและระดับตาํแหน่ง  

  (2)  รายละเอียดหนา้ทีความรบัผิดชอบ  และปรมิาณงานของตาํแหน่งทจีะบรรจุ 

  (3)  เหตผุลความจาํเป็นในการขอบรรจบุุคคลผูน้ี 

  (4)  ประโยชนท์ีทางราชการจะไดร้บัจากการบรรจบุุคคลผูน้ ี

  ขอ้  113    กรณีทีองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดขอบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการตามขอ้ 112  

แต่ยงัมิไดก้าํหนดตาํแหน่งผูเ้ชียวชาญหรือผูช้าํนาญการตามทกีาํหนดในขอ้ 111 (2)    ใหอ้งคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งผูเ้ชียวชาญหรือผูช้าํนาญการขึนใหม่หรือปรบัเกลียจากตาํแหน่งอนืให ้ 

ก.จ.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน  ทงันีใหด้าํเนินการตามทกีาํหนดในหมวด 2 ว่าดว้ยการกาํหนด

ตาํแหน่ง  หรือ การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั แลว้แต่กรณี  

  ขอ้  114    เมือ ก.จ.จ.  ไดเ้ห็นชอบการบรรจบุุคคลใดเขา้รบัราชการในฐานะผูเ้ชยีวชาญ 

หรือผูช้าํนาญการ ในตาํแหน่งใด ระดบัใด แลว้ ใหก้าํหนดอนัดับเงินเดือนและขนัเงินเดือนทีจะใหไ้ดร้บั  

โดยขนัเงินเดือนทีจะใหไ้ดร้บัดงักล่าวใหไ้ดร้บัในขนัทไีม่ตาํกว่าจุดกงึกลางระหว่างขนัสงูและขนัตาํของ

อนัดบัเงินเดือนทผีูน้นัไดร้บั 
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ขอ้  115    ในกรณีทีมีเหตพิุเศษที  ก.จ.จ. เห็นว่า ไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแข่งขนั           

อาจคัดเลือกบรรจบุุคคลเขา้รบัราชการและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งไดใ้นกรณีดงันี 

(1) การบรรจุและแต่งตงัผูไ้ดร้บัทนุรฐับาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององคก์าร            

บรหิารสว่นจงัหวดัเพือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  

(2)  การบรรจแุละแต่งตงัผูส้าํเรจ็การศกึษาในคุณวฒุทิี  ก.จ. กาํหนดใหค้ดัเลือกเพอื   

บรรจุบุคคลเขา้รบัราชการเป็นกรณีพิเศษ 

(3)  การบรรจแุละแต่งตงัผูส้าํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรที  ก.จ.จ. อนมุติัให ้                    

ส่วนราชการใดจดัใหม้ีการศึกษาขึน เพอืเขา้รบัราชการในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยเฉพาะ 

(4)  การบรรจแุละแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัได ้ซงึไม่สามารถมารบัการบรรจไุด ้เมอืถึง  

ลาํดบัททีสีอบได ้เนืองจากอยู่ในระหว่างการรบัราชการทหาร ตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร

และไดม้ารายงานตวัขอรบัการบรรจ ุเมือบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดที้ผูน้นัสอบได ้ถูกยกเลิกไปแลว้ 

(5)  การบรรจแุละแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัได ้ซงึถกูยกเลิกการขึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้

เนืองจากไดม้ารายงานตวัเพือขอรบัการบรรจแุลว้  แต่มีเหตทุีไม่อาจเขา้ปฏิบตัิหนา้ทีราชการในตาํแหน่งที

สอบแข่งขนัไดต้ามกาํหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจแุละแต่งตงั 

ขอ้  116    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดผูใ้ดถกูสงัใหอ้อกจากราชการเพอืไปรบั        

ราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร เมอืผูน้นัพน้จากราชการทหาร โดยมิไดก้ระทาํ               

การใด ๆ  ในระหว่างรบัราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรงหรือไดชื้อว่าเป็นผูป้ระพฤติ             

ชวัอย่างรา้ยแรง และผูน้นัไม่เป็นผูข้าดคณุสมบติั และมีลกัษณะตอ้งหา้มตามทกีาํหนดในหมวด 1 หาก

ประสงคจ์ะเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเดิม   

ภายในกาํหนดหนึงรอ้ยแปดสิบวนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร   ใหส้งับรรจแุละแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง

ในองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัได ้

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ซงึไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการตามวรรคหนึง ใหม้ี      

สิทธิไดน้บัวนัรบัราชการก่อนถกูสงัใหอ้อกจากราชการ รวมกบัวนัรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ย           

การรบัราชการทหารและวนัรบัราชการเมือไดร้บับรรจกุลบัเขา้รบัราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกนัเพือ

ประโยชนต์ามประกาศนี และตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิเสมือน ว่าผูน้นั 

มิไดเ้คยถูกสงัใหอ้อกจากราชการ 

  ขอ้  117    เมือขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูใ้ดออกจากราชการไปรบัราชการ 

ทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดสงวนตาํแหน่งในระดบั

เดียวกนัไวส้าํหรบับรรจผุูน้นักลบัเขา้รบัราชการ 
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  ขอ้  118    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดผูท้ไีดอ้อกจากราชการไปรบัราชการ

ทหาร  ตามขอ้ 117   หากผูน้นัประสงคจ์ะขอกลบัเขา้รบัราชการในองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัเดิมจะตอ้ง

ยนืคาํขอพรอ้มดว้ยหนงัสือรบัรองประวติัการรบัราชการทหารตามแบบทีกาํหนดทา้ยประกาศนี ภายใน  

180 วนั นบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร 

  ขอ้  119    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตรวจสอบเอกสารและประวติัการรบัราชการ

ทหาร  ตามขอ้ 118  หากเห็นว่าเป็นเอกสารทีถกูตอ้ง และผูน้นัไดพ้น้จากราชการทหารโดยมิไดก้ระทาํการ

ใด ๆ  ในระหว่างรบัราชการทหารอนัเสียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง   หรือไดชื้อว่าเป็นผูป้ระพฤติชวัอย่าง        

รา้ยแรง  และผูน้นัไม่เป็นผูข้าดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม อีกทงัผูน้นัไดย้ืนคาํขอบรรจุกลบัเขา้       

รบัราชการภายใน 180  วนันับแต่วนัพน้จากราชการทหาร  ก็ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงับรรจ ุ         

ผูน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบั                   

เดิมทีสงวนไว ้ โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือน ดงันี 

    (1)  ในกรณีทีผูก้ลบัจากราชการทหารมีเวลารบัราชการทหารตงัแต่ 6 เดือนขึนไป                

แต่ไม่ถึง 1 ปี ใหส้งับรรจผุูน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั โดยใหร้บั

เงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขนัทสีงูกว่าเดิมไดไ้ม่เกินครงึขนั 

 ถา้มีเศษของ 6 เดือนทไีปรบัราชการทหาร เมอืนาํเศษทีเหลือไปรวมกบัระยะ          

เวลาในการปฏิบตัิงานของครงึปีทแีลว้มาของผูน้นัก่อนออกไปรบัราชการทหารแลว้ไดค้รบ 6 เดือน ก็ให ้       

สงับรรจผุูน้นักลบัเขา้รบัราชการโดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขนัทสีงูกว่าเดิมไดอี้กไม่เกิน               

ครงึขนั   

      (2)  ในกรณีทีผูก้ลบัจากราชการทหาร มีเวลารบัราชการทหารครบ 1 ปี ใหผู้ม้ีอาํนาจ 

สงับรรจผุูน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด  โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอันดับ

เดิมและในขนัทสีงูกว่าเดิมไดไ้ม่เกินปีละหนึงขนั 

      (3)  ในกรณีทีผูก้ลบัจากราชการทหารมีเวลารบัราชการทหารตงัแต่ 1 ปี ขึนไปเศษ          

ของปีทีไปรบัราชการทหารทีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑข์อ้ (2) แลว้หากมีระยะเวลาเหลือครบ  6 

เดือน ใหส้งับรรจผุูน้นัโดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขนัทสีงูกว่าเดิม เพิมจากขอ้ (2) ไดอี้ก         

ไม่เกินครงึขนัสาํหรบัระยะเวลาทีคาํนวณไดค้รบ 6 เดือน และหากยงัมีเศษทีเหลือจากการคาํนวณครงั      

สดุทา้ยแต่ไม่ครบ 6 เดือน ใหพ้ิจารณาคาํนวณตามเกณฑ ์ขอ้  (1) วรรคสอง 

      ทงันี การใหไ้ดร้บัเงินเดือนสงูกว่าเดิม ตามขอ้ (1) ขอ้ (2) และ ขอ้ (3) นนั จะตอ้ง               

ไม่ไดร้บัประโยชนม์ากกว่าผูที้มิไดอ้อกจากราชการไปรบัราชการทหารและตอ้งไม่เกินขนัสงูของอนัดบั            

เงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งระดบัเดิม 
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  ขอ้  120    ในการบรรจุผูไ้ปรบัราชการทหารกลบัเขา้รบัราชการ หากผูใ้ดไม่เคยไดร้บัการ

บรรจุ และแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั 3 ขนึไป ซงึตอ้งใชว้ฒิุปรญิญาตรี หรือ

เทียบไดไ้ม่ตาํกว่านขีนึไปเป็นคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใน

สายงานดงักล่าว ผูน้นัจะตอ้งอยู่ในเกณฑท์ีกาํหนดในหมวด 6 ว่าดว้ยการยา้ยขา้ราชการองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั ดว้ย 

ขอ้  121    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทอีอกจากราชการไปรบัราชการทหาร 

ตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร ก่อนวนัทีประกาศนมีีผลใชบ้งัคบั หากพน้จากราชการทหารโดย

ไม่มีความเสียหายและประสงคจ์ะเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัเดิม ภายในกาํหนดหนงึรอ้ยแปดสิบวนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร  ใหน้าํความที

กาํหนดไวใ้นขอ้ 118  และขอ้ 119  มาใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการทีกล่าวถึงโดยอนุโลม   

ขอ้  122    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดผูใ้ดไดร้บัอนมุัติจากคณะรฐัมนตรีให ้         

ออกจากราชการไปปฏิบติังานใด ๆ   ซงึใหน้บัเวลาระหว่างนนัสาํหรบัการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเหมือน

เต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน ถา้ผูน้นักลบัเขา้รบัราชการ

ภายในกาํหนดเวลาทีคณะรฐัมนตรีอนมุตัิแต่ไม่เกินสีปีนบัแต่วนัไปปฏิบตัิงานดงักลา่ว   ใหส้งับรรจแุละ   

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง ในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดได ้

ขอ้  123    เมือคณะรฐัมนตรีไดอ้นมุติัใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูใ้ดออก       

จากราชการไปปฏบิติังานใด ๆ   ซงึใหน้บัเวลาระหว่างนนัสาํหรบัการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเหมือนเต็ม                  

เวลาราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ  ใหพิ้จารณากาํหนดตาํแหน่ง            

ในระดบัเดียวกนัสาํหรบับรรจผุูน้นักลบัเขา้รบัราชการภายในกาํหนดเวลาทีคณะรฐัมนตรีอนมุตัิ  แต่ไม่     

เกินสีปีนบัแต่วนัไปปฏิบติังานดงักล่าว 

  ขอ้  124    ผูป้ระสงคจ์ะขอกลบัเขา้รบัราชการกรณีไดร้บัอนุมตัิจากคณะรฐัมนตรีใหอ้อก  

จากราชการไปปฏิบติังานใด ๆ   ซงึใหน้บัเวลาระหว่างนนัสาํหรบัการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญเหมือนเต็ม

เวลาราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถนิ ในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

เดิม  จะตอ้งยนืคาํขอบรรจุกลบัเขา้รบัราชการพรอ้มหนงัสือรบัรองประวตัิการทาํงานตามแบบทีกาํหนด 

ก่อนวันสินสดุกาํหนดเวลาทีคณะรฐัมนตรีอนมุติัใหไ้ปปฏิบตัิงานใด ๆ  ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

ขอ้  125    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตรวจสอบเอกสารและประวติัการทาํงานตาม   

ขอ้  124   หากเห็นว่าเป็นเอกสารทีถูกตอ้งและผูน้นัมีประวติัในการทาํงานทไีปปฏิบติัตามมติคณะรฐัมนตรี

โดยไม่มีความเสียหายและยืนคาํขอบรรจุกลบัเขา้รบัการภายในกาํหนด   ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วน
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จงัหวดัสงับรรจผุูน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดและแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งในระดบัเดิม     โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือน ดงัน ี 

    (1)  ในกรณีทีผูก้ลบัจากการไปปฏิบติังานตามมติคณะรฐัมนตรีมีเวลาปฏิบติังาน       

ดงักล่าวตงัแต่  6  เดือนขึนไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ใหส้งับรรจผุูน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์าร    

บรหิารสว่นจงัหวดั โดยใหร้บัเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขนัทสีงูกว่าเดิมไดไ้ม่เกินครงึขนั 

 ถา้มีเศษของ 6 เดือนทไีปปฏิบติังานเมือนาํเศษทีเหลือไปรวมกบัระยะเวลาใน         

การปฏิบตัิงานของครงึปีทแีลว้มาของผูน้นัก่อนออกไปปฏิบติังานแลว้ไดค้รบ 6 เดือน ก็ใหส้งับรรจผุูน้นั   

กลบัเขา้รบัราชการโดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขนัทีสงูกว่าเดิมไดอี้กไม่เกินครงึขนั  

      (2)  ในกรณีทีผูก้ลบัจากการไปปฏิบติังานตามมติคณะรฐัมนตรี มีเวลาปฏิบติังาน     

ดงักล่าวครบ 1 ปี ใหผู้มี้อาํนาจสงับรรจผุูน้นักลบัเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั       

โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขนัทีสงูกว่าเดิมไดไ้ม่เกินปีละหนึงขนั 

      (3)  ในกรณีทีผูก้ลบัจากการไปปฏิบติังานตามมติคณะรฐัมนตรีมีเวลาปฏิบติังาน                

ดงักลา่วตงัแต่ 1 ปี ขึนไปเศษของปีทีไปปฏิบติังานทีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑข์อ้ (2) แลว้หากมี  

ระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ใหส้งับรรจผุูน้นัโดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเดิมและในขนัทสีงูกว่าเดิม       

เพมิจากขอ้ (2) ไดอ้ีกไม่เกินครงึขนัสาํหรบัระยะเวลาทีคาํนวณไดค้รบ 6 เดือน และหากยงัมีเศษทีเหลือ    

จากการคาํนวณครงัสดุทา้ยแต่ไม่ครบ 6 เดือน ใหพ้ิจารณาคาํนวณตามเกณฑ ์ขอ้ (1) วรรคสอง 

      ทงันี การใหไ้ดร้บัเงินเดือนสงูกว่าเดิม ตามขอ้ (1) ขอ้ (2) และ ขอ้ (3) นนั จะตอ้ง       

ไม่ไดร้บัประโยชนม์ากกว่าผูที้มไิดอ้อกจากราชการไปปฏิบตัิงานตามมติคณะรฐัมนตรี และตอ้งไม่เกิน    

ขนัสงูของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งระดบัเดิม 

  ขอ้  126    ในการบรรจุผูไ้ปปฏิบติังานตามมติคณะรฐัมนตรี กลบัเขา้รบัราชการหากผูใ้ด        

ไม่เคยไดร้บัการบรรจแุละแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานทีเรมิตน้จากระดบั 3 ขึนไป ซงึตอ้งใชว้ฒุิ

ปรญิญาตรี หรือเทียบไดไ้ม่ตาํกว่านีขึนไปเป็นคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตงัให้

ดาํรงตาํแหน่งในสายงานดงักล่าว ผูน้นัจะตอ้งอยู่ในเกณฑท์ีกาํหนดในหมวด  6  ว่าดว้ยการยา้ยขา้ราชการ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด ดว้ย 

  ขอ้  127    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดทอีอกจากราชการไปปฏิบติังานตามมติ              

คณะรฐัมนตรีก่อนวนัทีประกาศนีมีผลใชบ้งัคบัหากออกจากงานทีไปปฏิบตัิตามมติคณะรฐัมนตรีโดยไม่มี

ความเสียหาย และประสงคจ์ะเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัในองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัเดิมภายในกาํหนดเวลาทีคณะรฐัมนตรีอนุมติั แต่ไม่เกินสีปีนบัแต่วนัไปปฏิบติังานดงักล่าว    

ใหน้าํความทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 124  และขอ้ 125  มาใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการ ทกีล่าวถึงโดยอนุโลม 



  44

ขอ้  128    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูใ้ดออกจากราชการไปแลว้  และไม่ใช่  

เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ถา้สมคัรเขา้รบัราชการและองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัตอ้งการจะรบัผูน้นัเขา้รบัราชการ ใหผู้ส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการตอ้งยนืคาํขอตามแบบ 

และเอกสารประกอบ ดงันี 

(1) ใบรบัรองแพทย ์ซงึรบัรองไวไ้ม่เกิน 60 วนั นบัแต่วนัทีออกใบรบัรองถึงวนัทียนื            

ขอกลบัเขา้รบัราชการ 

(2) สาํเนาทะเบียนประวัติขา้ราชการ 

(3) หนงัสือรบัรองความรู ้ความสามารถ และความประพฤติของผูบ้งัคบับญัชาเดิม           

ซงึมีตาํแหน่งตงัแต่ระดบัผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึนไป 

(4) สาํเนาปรญิญาบตัร หรือประกาศนียบตัรทีเกียวขอ้งกบัตาํแหน่งทจีะบรรจุ 

(5) สาํเนาทะเบียนบา้น 

(6) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

(7) สาํเนาหนงัสือสาํคญัการสมรส หลกัฐานอนุญาตใหเ้ปลียนชอืตวั ชอืสกลุ                  

หรือหนงัสือรบัรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกนั (ถา้ม)ี 

(8) สาํเนาคาํสงัอนญุาตใหอ้อกจากราชการ 

  ขอ้  129    ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตรวจสอบเอกสารตามขอ้ 128 และ   

ประวติัการรบัราชการและการทาํงานทกุแห่งของผูส้มคัร และใหส้อบถามไปยงัส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

ทเีกียวขอ้งเพอืใหไ้ดร้ายละเอยีดขอ้เท็จจรงิมากทสีดุมาประกอบการพิจารณา 

ขอ้  130    การพิจารณาเพือบรรจผุูที้ออกจากราชการไปแลว้กลบัเขา้รบัราชการ ให ้     

พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัน ี

(1) ผูส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการตอ้งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม หรือไดร้บั

การยกเวน้ในกรณีทีขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะตอ้งหา้มสาํหรบัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

(2) ผูส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการตอ้งมีคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทีจะบรรจ ุ          

และแต่งตงัตามที  ก.จ. กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง หรือไดร้บัอนมุติัจาก ก.จ.  

(3)  กรณีบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งท ี ก.จ. กาํหนดใหเ้ป็นตาํแหน่งทมีีระดบั

ควบในสายงานใด ตอ้งไม่มีผูส้อบแข่งขนัไดห้รือผูส้อบคดัเลือกไดใ้นตาํแหน่งระดบัใดระดบัหนึงทีเป็น    

ระดบัควบในสายงานนนั ขึนบญัชีรอการบรรจหุรือเลือนระดบัตาํแหน่งอยู่ และกรณีบรรจแุละแต่งตงัให้

ดาํรงตาํแหน่งท ีก.จ. มิไดก้าํหนดใหเ้ป็นตาํแหน่งทมีีระดับควบ ตอ้งไมม่ีผูส้อบคัดเลือกไดใ้นตาํแหน่งนนั 

ขนึบญัช ีรอการเลือนระดบัตาํแหน่งอยู่   เวน้แต่ ผูท้จีะกลบัเขา้รบัราชการนนั เป็นผูท้ีออกจากราชการไป

ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง หรือสมคัรรบัเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
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ทอ้งถิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถนิ หรือลาออกจากราชการเพอืติดตามคู่สมรสไปรบัราชการ ณ ต่างประเทศ          

หรือเป็นผูท้อีอกจากราชการไปเพราะถกูยุบเลิกตาํแหน่ง  

  ขอ้  131    การบรรจุและแต่งตงัผูส้มคัรกลบัเขา้รบัราชการตามประกาศน ี ใหน้ายก                

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. สงับรรจแุละแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบั         

ทไีม่สงูกว่าเดิม และใหไ้ดร้บัเงินเดือนไม่สงูกว่าขนัทเีคยไดร้บัอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ 

ขอ้  132    การบรรจแุละแต่งตงัจากขา้ราชการประเภทอืน หรือพนกังานส่วนทอ้งถนิอืน 

ผูข้อโอนมาเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดในหมวด 8 

ขอ้  133    ผูไ้ดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั                

ตาํแหน่งใดตอ้งมีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งที             

ก.จ. กาํหนด 

ปรญิญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคณุวฒุใิดเป็นคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

ใหห้มายถึงปรญิญา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือคณุวฒุิท ีก.พ. ก.ค. หรือ  ก.จ. รบัรอง 

กรณีมีเหตผุลความจาํเป็น  ก.จ.  อาจอนมุติัใหแ้ต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่น

จงัหวดัทมีีคณุสมบติัต่างไปจากคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนด

ตาํแหน่งก็ได ้

  ขอ้  134    ผูไ้ดร้บับรรจเุขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและ                

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั   หากภายหลงัปรากฎว่าขาดคณุสมบติัหรือมี

ลกัษณะตอ้งหา้มเบืองตน้โดยไม่ไดร้บัการยกเวน้ในกรณีทีขาดคณุสมบติัตามทีกาํหนดในหมวด 1 ว่าดว้ย

คณุสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้ม หรือขาดคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนัอยู่ก่อนก็ดี  หรือมีกรณีตอ้ง

หาอยู่ก่อนและภายหลงัเป็นผูข้าดคณุสมบตัิเนอืงจากกรณีตอ้งหานนัก็ดี  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั โดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  สงัใหผู้น้นัออกจากราชการโดยพลนั แต่ทงันี ไม่กระทบกระเทือนถึง

การใดทผีูน้นัไดป้ฏิบตัิไปตามอาํนาจและ  หนา้ที และการรบัเงินเดือนหรือผลประโยชนอื์นใดทไีดร้บั หรือ  

มีสิทธิจะไดร้บัจากทางราชการก่อนมีคาํสงัใหอ้อกนนั   และถา้การเขา้รบัราชการเป็นไปโดยสจุรติแลว้     

ใหถื้อว่า เป็นการสงัใหอ้อกเพือรบับาํเหน็จบาํนาญเหตทุดแทนตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญ        

ขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ 

ขอ้  135    การบรรจแุละแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่ง                

ท ี ก.จ.จ.  ยงัมิไดก้าํหนดตาํแหน่ง จะกระทาํมิได ้
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ขอ้  136    การบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด และ          

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด  ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัเป็นผูม้ีอาํนาจ             

สงับรรจแุละแต่งตงัโดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  

ขอ้  137    ผูใ้ดไดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั       

ใหมี้การทดลองปฏิบตัิหนา้ทีราชการของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  โดยใหมี้ระยะเวลาไม่นอ้ย

กว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน และการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการตอ้งดาํเนินการใน        

รูปคณะกรรมการ  และในกรณีทีไม่ผ่านการประเมินไม่ควรใหร้บัราชการต่อไปก็ใหส้งัใหผู้น้นัออกจาก       

ราชการได ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก  ก.จ.จ.  

ผูใ้ดถกูสงัใหอ้อกจากราชการตามวรรคหนึงใหถื้อเสมือนว่า ผูน้นัไม่เคยเป็นขา้ราชการ              

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด แต่ทงันีไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบติัหนา้ทีราชการ หรือการรบัเงินเดือน              

หรือผลประโยชนอื์นใดทไีดร้บัจากราชการในระหว่างทผีูน้นัอยู่ระหว่างทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการ  

  ขอ้  138    ใหผู้ไ้ดร้บัการบรรจจุากผูส้อบแข่งขนัได ้หรือผูไ้ดร้บัคดัเลือกในกรณีทมีีเหตุ       

พิเศษทีไม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนัเขา้รบัราชการและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบรหิาร         

ส่วนจงัหวดั  และขา้ราชการประเภทอนื หรือพนกังานสว่นทอ้งถินอนืทีอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตัิงาน       

ซงึโอนมาบรรจแุละแต่งตงัเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตอ้งทดลองปฏิบตัิหนา้ทีราชการใน

ตาํแหน่งทีไดร้บัแต่งตงั 

  ขอ้  139    ภายใตบ้งัคบัขอ้  148 (2)  ใหผู้ไ้ดร้บับรรจแุละแต่งตงัเป็นขา้ราชการองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั ตามขอ้ 138  ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการในตาํแหน่งทีไดร้บัแต่งตงัเป็นเวลาหกเดือน

นบัแต่วนัเขา้ปฏิบตัิหนา้ทรีาชการเป็นตน้ไป 

  ใหผู้บ้งัคับบญัชาพิจารณาดาํเนินการในเรอืงการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการอย่าง              

จรงิจงั  มีความเทียงธรรมและไดม้าตรฐานในอนัทีจะใหก้ารทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการเป็นกระบวน          

การเลือกสรรบุคคลเขา้รบัราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ขอ้  140    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบติั              

หนา้ทีราชการไดต้ามความเหมาะสม  แต่อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยความรูท้ใีชใ้นการปฏิบติัหนา้ที       

ความสามารถในการปฏิบตัิงาน ปรมิาณงาน คณุภาพของงาน ความอตุสาหะ ความรบัผิดชอบ 

ความสามารถในการปฏิบตัิงานรว่มกบัผูอื้น  ความสนใจทีจะพฒันาตนเอง  คณุธรรม  การปฏิบติัตนตาม        

กรอบของจรรยาบรรณและการรกัษาวินยั    

  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท ี                    

ราชการใหเ้ป็นไปตามทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด  แลว้รายงานให ้ก.จ.จ.  ทราบ 
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  ขอ้  141    ใหผู้บ้งัคับบญัชาหรือผูท้ไีดร้บัมอบหมายเป็นผูม้ีหนา้ทีดแูลการทดลองปฏิบตัิ        

หนา้ทีราชการ 

  ใหผู้ม้ีหนา้ทีดแูลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการมอบหมายงานใหผู้ท้ดลองปฏิบติั           

หนา้ทีราชการปฏิบติั  และแจง้ใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการทราบอย่างชดัเจนเกียวกบัวิธีการปฏิบติั         

งาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมินผลการ     

ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

  ขอ้  142    ใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการทาํรายงานการปฏิบติัหนา้ทีราชการของตน       

เสนอผูม้ีหนา้ทีดแูลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการตามแบบและวิธีการทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด

กาํหนด 

  ขอ้  143    ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัแต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลการ

ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ  ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอีกจาํนวนสองคน  ซงึอย่างนอ้ย

ตอ้งแต่งตงัจากผูมี้หนา้ทีดแูล การทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการหนึงคน  ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั  ผูเ้กียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการอีกหนงึคน 

  ขอ้  144    ใหค้ณะกรรมการทาํหนา้ทีประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการของ                 

ผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมิน

ทกีาํหนดไว ้ในขอ้  140  ทาํการประเมินสองครงั  โดยประเมินครงัแรกเมอืทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการ

มาแลว้เป็นเวลาสามเดือนและประเมินครงัทีสอง  เมอืทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการครบหกเดือน  เวน้แต่   

คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการในแต่ละครงัไดอ้ย่างชดัแจง้  เนืองจาก   

ผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการไดล้าคลอดบุตร  ลาป่วยซงึจาํเป็นตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานาน  ลาป่วยเพราะ

ประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหนา้ทีหรือในขณะเดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบติัราชการตาม

หนา้ที  หรือลาเขา้รบัการตรวจเลือกหรือเขา้รบัการเตรียมพล  คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมอืทดลอง

ปฏิบติัหนา้ทีราชการครบหกเดือนแลว้ก็ได ้

  ในกรณีทมีีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการตามขอ้  148 (2)  เมอืครบ

กาํหนดระยะเวลาทขียายแลว้ใหป้ระเมินอกีครงัหนึง 

  ขอ้  145    ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามเสียงขา้งมาก  และในกรณีมี

กรรมการทีไม่เห็นดว้ยอาจทาํความเห็นแยง้รวมไวก้็ได ้

  ขอ้  146    เมือคณะกรรมการไดด้าํเนินการตามขอ้  144  แลว้  ใหป้ระธานกรรมการ   

รายงานผลการประเมินต่อนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตามแบบรายงานทา้ยประกาศนี 
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       (1)  ในกรณีทีผลการประเมินไม่ตาํกว่าเกณฑห์รือมาตรฐานทีกาํหนดไวใ้นขอ้  140                 

ใหร้ายงานเมือทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการครบหกเดือนแลว้   หรือเมอืสินสดุระยะเวลาทีขยายตาม                     

ขอ้ 148 (2)  แลว้ 

       (2)  ในกรณีทีผลการประเมินตาํกว่าเกณฑห์รือมาตรฐานทีกาํหนดไวใ้นขอ้  140  ให ้         

รายงานเมอืเสรจ็สินการประเมินแต่ละครงั 

  ขอ้  147    เมือนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไดร้บัรายงานตามขอ้  146 (1) แลว้ ให ้   

ประกาศว่าผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการนนัเป็นผูผ้่านการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการพรอ้มแจง้ใหผู้น้นั

ทราบ และรายงานตามแบบรายงานทา้ยประกาศน ี ไปยงั ก.จ.จ. ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัประกาศ 

  ขอ้  148    เมือนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไดร้บัรายงานตามขอ้  146 (2)  ให้

ดาํเนินการดงันี 

       (1)  ในกรณีทีเห็นควรใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทรีาชการออกจากราชการใหน้ายก            

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดแสดงความเห็นในแบบรายงานตามขอ้ 146 และมีคาํสงัใหผู้น้นัออกจากราชการ

โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.  ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัทีไดร้บัรายงานพรอ้มกบัแจง้ใหผู้น้นัทราบ  

และ  ส่งสาํเนาคาํสงัใหอ้อกไปยงั ก.จ.จ.  ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัทีมีคาํสงั 

       (2)  ในกรณีทีเห็นควรใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ

ต่อไปจนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการต่อไปอีกระยะหนึงเป็นเวลาสาม

เดือน  แลว้แต่กรณี  ใหแ้สดงความเห็นในแบบรายงาน  แลว้แจง้ใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ผูมี้หนา้ที

ดแูลการทดลองปฏิบตัิหนา้ทีราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพอืทาํการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ

และประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการต่อไป 

       ในกรณีทีผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการไดท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการจนสินสดุ

ระยะเวลาทีขยายแลว้  และนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดร้บัรายงานว่าผลการทดลองปฏิบติัหนา้ที

ราชการของผูน้นัยงัตาํกว่าเกณฑห์รือมาตรฐานอกี    ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมีคาํสงัใหผู้น้นั

ออกจาก   ราชการ  โดยนาํความใน (1) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้  149    การนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการเป็นเดือนตามประกาศน ีใหน้บัวนั     

ทผีูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ทีราชการไม่ไดม้าปฏิบตัิงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการดว้ย  และให้

นบัวนัเขา้ปฏิบติัหนา้ทรีาชการวนัแรกเป็นวันเรมิตน้  และนบัวนัก่อนหนา้จะถึงวนัทีตรงกบัวนัเรมิตน้นนัของ

เดือนสดุทา้ยแห่งระยะเวลาเป็นวนัสินสดุระยะเวลาถา้ไม่มีวนัตรงกนัในเดือนสดุทา้ย  ใหถื้อเอาวนัสุดทา้ย

ของเดือนนนัเป็นวนัสินสดุระยะเวลา 
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  ขอ้  150    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดซงึอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตัิหนา้ท ี         

ราชการ  ผูใ้ดไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีสงูขึนตามวฒุิ  ยา้ย  โอน  หรือออกจากราชการไป       

รบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหารแลว้ไดร้บับรรจุกลบัเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดอีก  ใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ    

ดงันี 

       (1)  กรณีไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัสงูขึนในสายงานเดิมตามวฒุทิไีดร้บั

เพมิขึนหรือสงูขึน  ใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการต่อเนืองไปกบั

ตาํแหน่งเดิม  ถา้ไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัสงูขึนในต่างสายงานใหเ้รมิทดลองปฏิบติัหนา้ที         

ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทรีาชการใหม่ 

       (2)  กรณียา้ยไปดาํรงตาํแหน่งในสายงานเดิม  ใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการและ        

นบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการต่อเนืองกบัตาํแหน่งเดิม  ถา้ยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งในต่างสายงานให้

เรมิทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัิหนา้ทีราชการใหม่ 

       (3)  กรณีโอนมาดาํรงตาํแหน่งใหม่  ใหเ้รมิทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการและนบัเวลา

ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการใหม่  เวน้แต่กรณีโอนโดยบทบญัญัติของกฎหมายใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ที         

ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทรีาชการต่อเนืองกบัตาํแหน่งเดิม 

       (4)  กรณีออกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการ    

ทหาร  เมือไดร้บับรรจแุละแต่งตงัเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่าง

สายงาน  ใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ทรีาชการและนบัเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการต่อเนืองกบัตาํแหน่งเดิม 

ขอ้  151    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดผูใ้ดไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใดแลว้    

หากภายหลงัปรากฏว่าเป็นผูมี้คณุสมบตัิไม่ตรงตามคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนั  ใหน้ายกองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัแต่งตงัผูน้นัใหก้ลบัไปดาํรงตาํแหน่งเดิม  หรือตาํแหน่งอนืในระดบัเดียวกบัตาํแหน่งเดิม

ทผีูน้นัมีคณุสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งโดยพลนั โดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ. แต่ 

ทงันี   ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดทผีูน้นัไดป้ฏิบตัิไปตามอาํนาจหนา้ที  และการรบัเงินเดือน   หรือ 

ผลประโยชนอื์นใดทไีดร้บั หรือมีสิทธิจะไดร้บัจากทางราชการในระหว่างทีไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งที  

ผูน้นัมีคณุสมบติัไม่ตรงตามคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

ผูท้ไีดร้บัแต่งตงัใหก้ลบัไปดาํรงตาํแหน่งเดิมหรือตาํแหน่งอนืตามวรรคหนงึ  ใหร้บัเงิน          

เดือนในขนัทพีึงจะไดร้บัตามสถานภาพเดิม และใหถื้อว่าผูน้นัไม่มีสถานภาพอย่างใดในการทีไดร้บัแต่งตงั       

ใหด้าํรงตาํแหน่งทีตนมีคณุสมบติัไม่ตรงตามคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนั 
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  ขอ้  152    ในกรณีองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมีตาํแหน่งผูบ้รหิารว่างลง ใหอ้งคก์าร 

บรหิารสว่นจงัหวดัรายงานตาํแหน่งว่างนนัให ้ ก.จ.จ.  ทราบ และให ้ ก.จ.จ. ดาํเนินการสรรหาบุคคลเพือ

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทวี่างนนั  ภายใน 90 วนั นบัแต่วนัทตีาํแหน่งนนัว่างลง 

  ในการดาํเนินการสรรหาบุคคลเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งบรหิารทีว่าง ตามวรรคหนึง           

ให ้ ก.จ.จ. พิจารณาดาํเนินการโดยวิธีการตามลาํดบัต่อไปนี 

      (1)  คดัเลือกเพอืโอนขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจากองคก์ารบรหิารส่วน      

จงัหวดัอนืมาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทีว่าง ตามขอ้ 170  ก่อน 

      (2)  หากไม่สามารถดาํเนินการตามขอ้ (1)  ได ้ใหด้าํเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก     

หรือการคดัเลือก ตามทกีาํหนดในหมวด 4 ว่าดว้ยการคดัเลือก แลว้แต่กรณี 

      (3)  หากไม่สามารถดาํเนินการตามขอ้ (2) ได ้ใหด้าํเนินการโดยวิธีการรบัโอนพนกังาน

ส่วนทอ้งถินอนืหรือขา้ราชการประเภทอนื ตามทีกาํหนดในหมวด 8 ว่าดว้ยการรบัโอน ทงันี โดยให้

ดาํเนินการรว่มกบัการโอน   โดยวิธีการคดัเลือกตาม (1)  ดว้ย  และผูจ้ะขอใหร้บัโอนจะตอ้งมีระดบั

ตาํแหน่งไม่ตาํกว่าตาํแหน่งทีจะแต่งตงันนั 

หมวด  6 

การย้าย 

  ขอ้  153    การยา้ยขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัผูด้าํรงตาํแหน่งหนงึ ไปแต่งตงั

ใหด้าํรงตาํแหน่งอีกตาํแหน่งหนึง   ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเป็นผูส้งัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใน

ระดบัเดียวกนั  โดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  และขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูน้นัตอ้งม ี    

คณุสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนั ตามที ก.จ.กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง   

  ขอ้  154    การยา้ยขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั ใหพ้ิจารณาถึงเหตผุลความ            

จาํเป็นเพอืประโยชนข์องทางราชการ  การพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นหลกั และอาจ

พิจารณาความจาํเป็นอนื ๆ  ทตีอ้งใชใ้นการปฏิบตัิงานของราชการประกอบดว้ย 

  ขอ้  155    การยา้ยขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูด้าํรงตาํแหน่งหนงึไปแต่งตงัให ้        

ดาํรงตาํแหน่งในสายงานเดิม ใหส้งัยา้ยไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัเดิม และใหไ้ดร้บัเงินเดือน          

ในขนัเดิม  ทงันี ใหพิ้จารณาถึงเหตผุลและความจาํเป็นตามขอ้  154  

  ขอ้  156    ภายใตบ้งัคบัขอ้ 157  ขอ้ 158  และ ขอ้ 160  การยา้ยขา้ราชการองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัผูด้าํรงตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในต่างสายงาน ใหก้ระทาํไดใ้น

กรณี ดงันี 
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      (1)  กรณีเป็นตาํแหน่งสายงานทเีรมิตน้ในระดับเดียวกนั ใหส้งัยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง     

สายงานอืนนนั ในระดบัเดียวกนั และใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขนัเดิม    ทงันี    ขา้ราชการองคก์ารบริหาร    

ส่วนจงัหวดัผูน้นัตอ้งมีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนัตามที ก.จ.กาํหนดไวใ้น   

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง  แต่ไม่จาํตอ้งเป็นผูไ้ดป้ฏิบติัราชการเกียวกบังานนนัหรืองานอนืทเีกียวขอ้ง         

มาก่อน และใหพ้ิจารณาถึงเหตผุลและความจาํเป็นตามขอ้  154  ดว้ย 

      (2)  กรณีเป็นตาํแหน่งสายงานทไีม่ใช่สายงานทเีรมิตน้ในระดับเดียวกนัใหส้งัยา้ยไป

ดาํรงตาํแหน่งสายงานอนืนนั ในระดบัเดียวกนัและใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขนัเดิม  ทงันี  ขา้ราชการองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั ผูน้นัตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนั ตามที ก.จ.กาํหนด

ไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง  แต่ไม่จาํตอ้งเป็นผูไ้ดป้ฏิบตัิราชการเกียวกบังานนนัหรืองานอืนทเีกียวขอ้ง  

มาก่อน  และใหด้าํเนินการ ดงัน ี 

   (ก)  ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูจ้ะขอรบัการแต่งตงัเสนอคาํรอ้ง        

ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งในสายงานอืนนนั และใหใ้ชแ้บบประเมินทา้ยประกาศน ี  

   (ข)  ใหพิ้จารณาแต่งตงัจากขา้ราชการในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันนัก่อน        

เป็นลาํดับแรก หากไม่มีผูป้ระสงคจ์ะขอยา้ย จึงพิจารณาจากขา้ราชการขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดอืน  

เป็นลาํดับถดัไป 

   (ค)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูข้อรบัการแต่งตงั ไดแ้ก่ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่า 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั  ประเมินบคุคลเพอืความเหมาะสม

กบัตาํแหน่งของสายงานทีจะแต่งตงัใหม่ตามแบบประเมิน 

   (ง)   ผูท้จีะไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานอืนจะตอ้งไดค้ะแนน 

จากผลการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละท่านไม่ตาํกว่ารอ้ยละหกสิบ สาํหรบัตาํแหน่ง ทีตอ้งใชเ้ทคนิค

เฉพาะใหท้ดสอบความรู ้ความสามารถในการปฏิบติังานดว้ย 

              (จ) กรณีมีผูข้อรบัการแต่งตงัเกินกว่าจาํนวนตาํแหน่งว่างใหน้าํคะแนนผลการ

ประเมินของผูบ้งัคบับญัชาทุกคนรวมกนั  แลว้จดัทาํบญัชีเรียงตามลาํดบัคะแนนรวม เสนอ ก.จ.จ.ใหค้วาม

เห็นชอบ หาก ก.จ.จ.เห็นควรกาํหนดรายการประเมินเพมิเติม เช่น การสมัภาษณ ์ การทดสอบ ก็อาจ

พิจารณากาํหนดเพมิเติมได ้กรณีมีคะแนนเท่ากนัใหจ้ดัเรียงตามลาํดบัอาวุโสในราชการ บญัชีดงักล่าวให ้  

มีอายุ 1 ปี นับแต่วนัท ีก.จ.จ. เห็นชอบ การแต่งตงัใหแ้ต่งตงัเรียงลาํดบัทีในบญัชีดงักล่าว 

   (ฉ) กรณีการโอนขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอนืมาแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งในสายงานอนื  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดตน้สงักดัของผูข้อโอนเป็นผูป้ระเมินแลว้สง่ผลการ

ประเมินให ้องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทีจะรบัโอนดาํเนินการต่อไป   
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  ขอ้  157    กรณีการยา้ยขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทไีดร้บัคณุวฒิุเพมิขึน และ        

ไม่เคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานทีเรมิตน้จากระดบั 3  หากจะยา้ยขา้ราชการผูน้นัไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง

ในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั 3    ผูน้นัจะตอ้งเป็นผูท้สีอบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งซงึอยู่ในสายงานทีจะยา้ย  

และบญัชีการสอบแข่งขนัไดย้งัไม่ถูกยกเลิกดว้ย     เวน้แต่ผูน้นัไดร้บัคณุวฒุิทีตรงตามคณุสมบติัเฉพาะ

สาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัโดยไดร้บัทนุรฐับาล ทนุเล่าเรียนหลวง ทุนขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือ

เป็นผูไ้ดร้บัคณุวฒิุท ีก.จ. กาํหนดใหค้ดัเลือกบรรจเุขา้รบัราชการได ้

  ขอ้  158    การยา้ยขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใน           

สายงานทกีาํหนดเป็นตาํแหน่งผูป้ฏิบตัิงานทีมีประสบการณ ์ ขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดผูน้นั

ตอ้งผ่านการประเมินบุคคล และการปฏิบติังานหรือผลงาน  ตามทกีาํหนดในหมวด 9 ว่าดว้ยการเลือนและ

แต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีสงูขึนดว้ย 

  ขอ้  159    การยา้ยขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัผูด้าํรงตาํแหน่งบรหิารของ              

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในต่างสายงาน ผูน้นัจะตอ้งดาํรงตาํแหน่งในระดบั

เดียวกบัตาํแหน่งของสายงานทีจะแต่งตงัใหม ่และตอ้งมีคณุสมบติัตรงตามคุณสมบติัเฉพาะสาํหรบั

ตาํแหน่งของตาํแหน่งสายงานทีจะแต่งตงัใหม่ 

  ขอ้  160    การยา้ยขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัผูด้าํรงตาํแหน่งใดไปแต่งตงั         

ใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานทตีาํกว่าตาํแหน่งสายงานเดิม หรือมรีะดบัตาํกว่าเดิม หรือยา้ยขา้ราชการ          

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดในตาํแหน่งสายผูบ้รหิารไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสายผูป้ฏิบติังาน ใหก้ระทาํ    

ไดต่้อเมือขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูน้นัสมคัรใจ และไดร้บัความเห็นชอบจาก  ก.จ.จ.  

  ในการยา้ยขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตามวรรคหนึง  ก.จ.จ. ตอ้งพิจารณา        

โดยคาํนึงถึงเหตผุลความจาํเป็นและประโยชนที์ทางราชการจะไดร้บั     โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบั          

เงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทีไดร้บัแต่งตงัในขนัทเีทียบไดต้รงกนักบัขนัเงินเดือนของอนัดบัเดิมตามตาราง

เทียบขนัเงินเดือนแต่ละอนัดบัทีขา้ราชการจะไดร้บัเมอืไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศนี  แต่   

ถา้ผูน้นัไดร้บัเงินเดือนสงูกว่าขนัสงูของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงัอยู่แลว้  ใหไ้ดร้บั    

เงินเดือนในขนัสงูของอนัดบัเงินเดือน   สาํหรบัตาํแหน่งทีไดร้บัแต่งตงั 

  ขอ้  161    ในการสงัยา้ยขา้ราชการไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในต่างสายงาน ใหค้าํนึง      

ถึงโอกาสในความกา้วหนา้ของขา้ราชการในการเลือนระดบัสงูขึนในตาํแหน่งทกีาํหนดสาํหรบัผูป้ฏิบติังานทีมี

ประสบการณด์ว้ย ซงึอาจทาํใหข้า้ราชการผูน้นัมีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งในสายงานทแีต่งตงัใหม่            

ไม่ครบตามหลกัเกณฑก์ารเลือนระดบัดงักล่าวได ้
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  ขอ้  162    เมือมีคาํสงัยา้ยขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไปแต่งตงัใหด้าํรง           

ตาํแหน่งใดแลว้    ใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้หนา้ที และความรบัผิดชอบของตาํแหน่งดงักล่าว ใหข้า้ราชการ   

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดผูน้นัทราบในวนัทไีปรายงานตวัรบัมอบหนา้ที  เพอืประโยชนใ์นการปฏิบติังาน

ในตาํแหน่งนนัต่อไป 

หมวด  7 

การโอน 

  ขอ้      การโอนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั        

หนงึไปแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอกี                

แห่งหนึง ใหโ้อนและแต่งตงัจากขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั  ในกรณีใดกรณีหนึง ดงันี 

  ( )  ผูส้อบแข่งขนัได ้ หรือผูส้อบคดัเลือกไดใ้นตาํแหน่งทีจะแต่งตงันนั หรือผูไ้ดร้บั                  

การคัดเลือกเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีสงูขึนนนั   

  ( )  ผูไ้ดร้บัการคดัเลือก โดย ก.จ.จ. ไดมี้ มติเห็นชอบใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั        

รบัโอนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอืน มาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งบริหารในระดบัทีไม่สงูกว่าเดิม       

ตามขอ้  

  (3)  ผูข้อโอนโดยการโอนสบัเปลียนตาํแหน่งในตาํแหน่งเดียวกนัและระดบัเดียวกนั        

ระหว่างองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  หรือผูข้อโอนมาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานในองคก์ารบรหิาร  

ส่วนจงัหวดั ตามขอ้ 178 

  ขอ้  164    ในการบรรจแุละแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัได ้หรือผูไ้ดร้บัคดัเลือกในกรณีพิเศษที             

ไม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนัเพอืเขา้รบัราชการเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั หรือการแต่งตงั              

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูส้อบคดัเลือกไดห้รือผูไ้ดร้บัคดัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งใดในองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั และผูส้อบแข่งขนัได ้ผูไ้ดร้บัคดัเลือกกรณีทมีีเหตพุิเศษทไีม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนั          

ผูส้อบคดัเลือกได ้หรือผูไ้ดร้บัการคดัเลือกนนัเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในสงักดัองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัอนื  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดทจีะบรรจุหรือแต่งตงันนั เสนอเรืองการขอรบัโอน      

ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูน้นัเพือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัได ้ไดร้บัคดัเลือก       

ในกรณีพิเศษทีไม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนั สอบคดัเลือกได ้หรือไดร้บัคดัเลือก แลว้แต่กรณี  ให ้ก.จ.จ. 

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

  ขอ้  165    ในการโอนขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูส้อบแข่งขนัได ้ผูไ้ดร้บั              

คดัเลือกในกรณีพิเศษทไีม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนั ผูส้อบคดัเลือกได ้หรือผูไ้ดร้บัคัดเลือก  ใหอ้งคก์าร   

บรหิารสว่นจงัหวดัทีจะรบัโอนมีหนงัสือแจง้ความประสงคจ์ะรบัโอนโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ให ้      
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องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดสงักดัเดิมของผูที้จะโอนทราบ    และใหอ้งคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสงักดัเดิม  

ของผูท้จีะโอนเสนอเรืองการใหโ้อนขา้ราชการผูท้ีจะโอนไปนนัให ้ก.จ.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบตาม      

ขอ้ 179  

  ขอ้  166    ในการออกคาํสงัรบัโอนขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัขององคก์าร         

บรหิารสว่นจงัหวดัทีจะรบัโอน และการออกคาํสงัใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัพน้จากตาํแหน่ง

และหนา้ทขีององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสงักดัเดิมตามมติของ ก.จ.จ. ของแต่ละแห่ง ตามขอ้  164  และ

ขอ้ 165  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทงัสองแห่งประสานกนั เพอืออกคาํสงัการรบัโอนขา้ราชการองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั และการใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัพน้จากตาํแหน่งและหนา้ท ีโดย

กาํหนดใหม้ีผลในวนัเดียวกนั   

  ขอ้  167    ใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัทไีดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งท ี  

สอบแข่งขนัได ้หรือไดร้บัคดัเลือกในกรณีทีมีเหตพิุเศษทีไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแข่งขนั ไดร้บั        

เงินเดือน  ดงันี 

      (1)  กรณีแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัเดิม  และผูน้นัไดร้บัเงินเดือนตาํกว่าหรือ      

เท่าคณุวฒิุ  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนตามวฒุิ  แต่หากผูน้นัไดร้บัเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุ ิ ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขนั     

ทไีดร้บัอยู่เดิม 

      (2)  กรณีแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสีงูกว่าเดิม  และผูน้นัไดร้บัเงินเดือนตาํ         

กว่าหรือเท่าคณุวฒุิ  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนตามคณุวฒิุ  แต่หากผูน้นัไดร้บัเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒิุ  ใหไ้ดร้บั        

เงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัไดห้รือไดร้บัคดัเลือกในกรณีทีมีเหตพุิเศษไม ่      

จาํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแข่งขนัในขนัทเีทียบไดต้รงกนักบัขนัเงินเดือนของอนัดับเดิม  ตามตารางเทียบ

ขนัเงินเดือนแต่ละอนัดบัทีขา้ราชการจะไดร้บัเมอืไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศนี 

      (3)  กรณีแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัตาํกว่าเดิม  และผูน้นัไดร้บัเงินเดือนสงูกว่า           

คณุวฒิุ  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทีสอบแข่งขนัไดห้รือไดร้บัคดัเลือกในกรณีท ี        

มีเหตพุิเศษทีไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแข่งขนัในขนัทีเทียบไดต้รงกนักบัขนัเงินเดือนของอนัดบัเดิม  

ตามตารางเทียบขนัเงินเดือนแต่ละอนัดบัทขีา้ราชการจะไดร้บัเมือไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ย

ประกาศน ี และหากผูน้นัไดร้บัเงินเดือนสงูกว่าขนัสงูของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทีสอบแข่งขนัได้

หรือไดร้บัคดัเลือกในกรณีทีมีเหตพุิเศษ ทไีม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแข่งขนั  ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขนัสงู

ของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัได ้หรือไดร้บัคัดเลือกในกรณีทมีีเหตุพเิศษทีไม่จาํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการสอบแข่งขนันนั 
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  ขอ้  168    ในกรณีทีมีเหตผุลความจาํเป็น นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจะดาํเนินการ  

ใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัทีไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัได ้หรือไดร้บัคดัเลือก

ในกรณีทมีีเหตพิุเศษทีไมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการสอบแข่งขนั  ซงึไดร้บัเงินเดือนสงูกว่าคณุวฒุิ  ใหไ้ดร้บั           

เงินเดือนตามคณุวฒุิก็ได ้  หากมีการระบุเงือนไขการใหไ้ดร้บัเงินเดือนตามคณุวฒุิไวใ้นประกาศสอบ          

แข่งขนั หรือคัดเลือกในกรณีทีมีเหตพุิเศษทไีม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนัในครงันนั 

  ขอ้  169    ใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัทไีดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งที     

สอบคดัเลือกได ้หรือไดร้บัคดัเลือกทีมิใช่กรณีทีมีเหตพิุเศษทีไม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนั ไดร้บัเงินเดือน        

ตามทกีาํหนดในหมวด  3  ว่าดว้ยอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชนต์อบแทนอนื     

แลว้แต่กรณี 

ขอ้  170    ภายใตบ้งัคบัขอ้ 163  เพอืประโยชนใ์นการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบริหาร           

ส่วนจงัหวดัใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นส่วนรวม  ก.จ.จ.   

อาจมีมติใหค้วามเห็นชอบใหร้บัโอนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

อนืทปีระสงคข์อโอนมาเป็นขา้ราชการในตาํแหน่งบริหารขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดนนัได ้โดยใหด้าํรง

ตาํแหน่งในระดบัทีไม่สงูกว่าเดิม และไดร้บัเงินเดือนในขนัทไีม่สงูกว่าเดิม 

  ขอ้  171    ในการพิจารณาการโอนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามขอ้ 170              

ให ้ก.จ.จ. แต่งตงัคณะกรรมการคัดเลือกเพอืรบัโอน จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 7 คน   ดงันี 

(1) กรรมการใน  ก.จ.จ.   เป็นประธานกรรมการ 

(2) ผูแ้ทนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั   เป็นกรรมการ 

(3) ผูแ้ทนหน่วยราชการ     เป็นกรรมการ 

(4) ผูท้รงคณุวฒิุ    เป็นกรรมการ 

โดยใหก้รรมการคดัเลือกเพือรบัโอนทงั 3 ฝ่าย ตาม (2) (3) และ (4)  มีจาํนวนฝ่ายละ        

เท่ากนั และเมือรวมกบักรรมการคัดเลือกตาม (1) แลว้ ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 7 คน 

  ให ้ ก.จ.จ.  แต่งตังข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดคนหนึงเป็นเลขานุการ 

  ขอ้  172    กรรมการคดัเลือกเพอืพิจารณารบัโอนทีแต่งตงัจากผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัตามขอ้ 171 (2)   ให ้ก.จ.จ. แต่งตงัจากนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  หรือรองนายกองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั หรือขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ซงึมีระดบัไม่ตาํกว่าระดบัของตาํแหน่งทจีะ

คดัเลือกเพือแต่งตงัในตาํแหน่งนนั 
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  ขอ้  173    กรรมการคดัเลือกเพือพิจารณารบัโอนทีแต่งตงัจากผูแ้ทนหน่วยราชการ     

ตามขอ้ 171 (3)  ให ้ก.จ.จ.  แต่งตงัจากหวัหนา้สว่นราชการประจาํจงัหวดั ซงึเป็นส่วนราชการทเีกียวขอ้ง            

กบัการบรหิารงานขององคก์รบรหิารส่วนจงัหวดั หรือขา้ราชการซงึมรีะดบัไม่ตาํกว่าระดบัของตาํแหน่งท ี           

จะคดัเลือกเพอืแต่งตงัในตาํแหน่งนนั 

  ขอ้  174    กรรมการคดัเลือกเพือพิจารณารบัโอนทีแต่งตงัจากผูท้รงคณุวฒุิ  ตาม                            

ขอ้ 171 (4)  ให ้ก.จ.จ.  แต่งตงัจากผูท้รงคณุวฒิุใน ก.จ.จ.  หรือผูท้รงคณุวฒุิอนืทีมีความรู ้ความสามารถ 

ในดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบรหิารและการจดัการ หรือดา้นกฎหมาย ซงึอาจเป็นขา้ราชการหรือ

บุคคลทวัไปทมีีความรูค้วามสามารถดงักลา่ว 

  ขอ้  175    เลขานกุารคณะกรรมการคดัเลือกเพอืพิจารณารบัโอนตามขอ้ 171  วรรคสาม 

ให ้ ก.จ.จ. แต่งตงัจากปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด หรือขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตาํแหน่ง

ไม่ตาํกว่าผูอ้าํนวยการกอง หรือหวัหนา้สว่นราชการทเีทียบไดไ้ม่ตาํกว่านี 

  ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการคดัเลือกเพือพิจารณารบัโอน ทาํหนา้ทีในงานดา้นธุรการ             

ต่าง ๆ  ของคณะกรรมการคดัเลือกเพือพิจารณารบัโอน และงานอนื ๆ ทีเกียวขอ้ง และทไีดร้บัมอบหมาย 

  ขอ้  176    หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก วิธีการคัดเลือก และการกาํหนดคณุสมบติัของผูท้มี ี           

สิทธิเขา้รบัการคดัเลือกเพอืโอนตามขอ้ 170  ใหน้าํหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีกาํหนดไวส้าํหรบัการคดัเลือก  

ผูด้าํรงตาํแหน่งบรหิารเพอืแต่งตงัใหม้ีระดบัสงูขึนตามทีกาํหนดในหมวด 4 ว่าดว้ยการคดัเลือก มาใชบ้งัคบั

โดยอนโุลม 

  ขอ้  177    ใหค้ณะกรรมการคดัเลือก ดาํเนินการคดัเลือกผูม้ีคณุสมบตัิตามทีกาํหนดและ     

ไดแ้จง้ความประสงคส์มคัรเขา้รบัการคัดเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก แลว้ประกาศผลการ         

คดัเลือกเสนอให ้ ก.จ.จ. พิจารณารบัโอน 

  ขอ้      ภายใตบ้งัคับขอ้    เพอืประโยชนแ์ก่ราชการ องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั               

อาจโอนสบัเปลียนตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัในตาํแหน่งเดียวกนัได ้โดยความสมัครใจ

ของขา้ราชการผูโ้อน และนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัทเีกียวขอ้งได ้       

ตกลงยินยอมในการโอนดงักล่าวแลว้  ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัทเีกียวขอ้งเสนอขอความเห็นชอบต่อ    

ก.จ.จ.   เมอื  ก.จ.จ. ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้  ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัออกคาํสงั

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีไม่สงูกว่าเดิม และไดร้บัเงินเดือนในขนัทไีม่สงูกว่าเดิม 
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  การโอนขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดอืน มาแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูป้ฏิบติังาน            

ในองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั อาจกระทาํไดโ้ดยความสมคัรใจของผูจ้ะขอโอน   และไดร้บัความยินยอม           

จากนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทจีะรบัโอนนนั    เมอื  ก.จ.จ. ได้

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้  ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัออกคาํสงัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง           

ในระดบัทีไม่สงูกว่าเดิม และไดร้บัเงินเดือนในขนัทไีม่สงูกว่าเดิม 

  การโอนขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดตามวรรคสองมาดาํรงตาํแหน่งในระดบั             

ตาํกว่าเดิมอาจกระทาํไดต่้อเมอืขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูน้นัสมคัรใจและไดร้บัความเห็นชอบ          

จาก  ก.จ.จ.   ในการนี  ก.จ.จ. ตอ้งพิจารณาโดยคาํนึงถึงเหตผุลความจาํเป็นและประโยชนที์ทางราชการ       

จะไดร้บั  โดยกาํหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขนัทเีทียบไดต้รงกนักบัขนัเงินเดือนของอนัดบัเดิม ตามตาราง

เปรียบเทียบขนัเงินเดือนแต่ละอนัดบัทีขา้ราชการจะไดร้บั   เมอืไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ย    

ประกาศนี  แต่หากผูน้นัไดร้บัเงินเดือนสงูกว่าขนัสงูของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งนนั ใหไ้ดร้บั           

เงินเดือนในขนัสงูของอนัดบัสาํหรบัตาํแหน่งนนั   

ขอ้  179    การโอนขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั ตามทกีาํหนดในหมวดน ี         

ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมีคาํสงัรบัโอนและแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั             

ดงักล่าวใหด้าํรงตาํแหน่งทีสอบแข่งขนัได ้สอบคดัเลือกได ้หรือไดร้บัคดัเลือก ตามขอ้ 164 หรือตาํแหน่ง        

ท ีก.จ.จ. มีมติใหค้วามเห็นชอบใหร้บัโอนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใด ตามขอ้ 170  และขอ้ 178  และ 

ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงักดัเดิมมีคาํสงัใหข้า้ราชการองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัผูน้นัพน้จากตาํแหน่ง    ทงันี ให ้   กาํหนดวนัทีในคาํสงัรบัโอนและคาํสงั ใหพ้น้จาก

ตาํแหน่งใหม้ีผลในวนัเดียวกนั 

การสงัการโอนขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และการสงัใหข้า้ราชการองคก์าร 

บรหิารสว่นจงัหวดัพน้จากตาํแหน่งตามวรรคหนึง  ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก  ก.จ.จ.  

หมวด  8 

การรับโอน 

ขอ้  180    การรบัโอนพนกังานส่วนทอ้งถนิอืนและการรบัโอนขา้ราชการประเภทอนืที 

ไม่ใช่ขา้ราชการการเมืองหรือขา้ราชการวิสามญัมาบรรจุและแต่งตงัเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่น

จงัหวดั ใหร้บัโอนและแต่งตงัเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัจากผูส้อบแข่งขนัได ้ผูไ้ดร้บัการ      

คดัเลือกในตาํแหน่งทจีะแต่งตงัโดยกรณีพิเศษตามขอ้ 115 (2)  โดยใหด้าํรงตาํแหน่งทีสอบแข่งขนัได ้หรือ  

ไดร้บัการคัดเลือกนนั และใหไ้ดร้บัเงินเดือนตามคณุวฒิุสาํหรบัตาํแหน่งนนั  เวน้แต่ ผูน้นัไดร้บัเงินเดือนสงู

กว่าคณุวฒุ ิใหไ้ดร้บัเงินเดือนเท่ากบัเงินเดือนทไีดร้บัอยู่เดิม แต่ถา้ไมม่ขีนัเงินเดือนเท่ากบัเงินเดือนทไีดร้บั

อยู่เดิม ใหไ้ดร้บัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัได ้หรือไดร้บัการคดัเลือกในขนัทเีทียบไดต้รงกนักบั
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ขนัเงนิเดือนทีไดร้บัอยู่เดิมตามตารางเปรียบเทียบขนัเงินเดือนแต่ละอนัดบัทีขา้ราชการจะไดร้บั เมอืไดร้บั

การแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทา้ยประกาศนี  แต่ถา้ผูน้นัไดร้บัเงินเดือนสงูกว่าขนัสงูของอนัดบัเงินเดือน

สาํหรบัตาํแหน่งทสีอบแข่งขนัไดห้รือไดร้บัการคดัเลือก ใหไ้ดร้บัเงินเดือนในขนัสงูของอนัดบัเงินเดือน

สาํหรบัตาํแหน่งนนั 

  การรบัโอนพนกังานสว่นทอ้งถินอนืและการรบัโอนขา้ราชการประเภทอนืตามวรรคหนึง   

มาบรรจแุละแต่งตงัเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ในตาํแหน่งบริหาร ใหร้บัโอนและแต่งตงัเป็น

ขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัจากผูไ้ดร้บัการคดัเลือก   ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทกีาํหนดตาม   

ขอ้  152 (3) ขอ้ 170 และขอ้ 176  โดยใหม้าดาํรงตาํแหน่งในระดบัทีไม่สงูกว่าเดิม และใหไ้ดร้บัเงินเดือน 

ในขนัทไีม่สงูกว่าเดิม 

ขอ้      ในกรณีองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดมีเหตผุลและความจาํเป็นอย่างยงิ 

เพอืประโยชนแ์ก่ราชการ  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอาจขอรบัโอนพนักงานสว่นทอ้งถินอนื หรือ                    

ขา้ราชการประเภทอืนทไีม่ใช่ขา้ราชการการเมืองหรือขา้ราชการวิสามญั ทมีีความประสงคจ์ะขอโอนมา       

แต่งตงัเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัในตาํแหน่งผูป้ฏิบติังาน ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

เสนอ  ก.จ.จ.   โดยใหช้แีจงเหตผุลความจาํเป็น ความรู ้ความสามารถ  ประสบการณก์ารทาํงาน และ

ความชาํนาญการของผูท้จีะขอโอนและประโยชนที์ทางราชการจะไดร้บั เมอื  ก.จ.จ. ไดพ้ิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบแลว้ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสงัรบัโอน  และแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นขา้ราชการ    

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด  สว่นจะบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งระดบัใด และจะใหไ้ดร้บัเงินเดือน     

เท่าใด  ให ้ ก.จ.จ. เป็นผูก้าํหนด  แต่จะตอ้งไม่สงูกว่าขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทีมีคณุวฒุิ 

ความสามารถ และความชาํนาญในระดบัเดียวกัน 

ขอ้  182    การรบัโอนพนกังานส่วนทอ้งถนิอืนหรือการรบัโอนขา้ราชการประเภทอืนมา       

บรรจุและแต่งตงัเป็นขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตามขอ้  180  และขอ้  181  ใหน้ายกองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัมีคาํสงัใหร้บัโอนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแลว้ 

ใหมี้หนงัสือแจง้การรบัโอนใหส้่วนราชการสงักดัเดิมของผูที้จะโอนออกคาํสงัใหผู้น้นัพน้จากตาํแหน่งและ

หนา้ที  ทงันี   ใหก้าํหนดวนัทีในคาํสงัรบัโอนและคาํสงัใหพ้น้จากตาํแหน่งเป็นวนัเดียวกนั 

การออกคาํสงัรบัโอนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตาม                  

วรรคหนงึให ้ ก.จ.จ. ใหค้วามเห็นชอบก่อน 

ขอ้      การรบัโอนพนกังานสว่นทอ้งถนิอืนหรือการรบัโอนขา้ราชการประเภทอืนมา    

บรรจุและแต่งตงัเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงันี 

    ( )  ตาํแหน่งทจีะนาํมาใชใ้นการรบัโอน ตอ้งเป็นตาํแหน่งว่างทมีีอตัราเงินเดือน  



  59

    ( )  ผูไ้ดร้บัการบรรจแุละแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใด ตอ้งมีคณุสมบติัตรงตาม                     

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตามทกีาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งนนั 

    ( )  ผูใ้ดไม่เคยไดร้บัการบรรจแุละแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทใีชว้ฒุติงัแต่ระดบั               

ปรญิญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ตาํกว่านีขึนไปเป็นคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งมาก่อน หรือไม่เคยไดร้บั    

แต่งตงัโดยผลการสอบแข่งขนัหรือการคดัเลือกในกรณีทีมีเหตพุิเศษทีไม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนัใหด้าํรง

ตาํแหน่งทีตอ้งใชว้ฒุิตงัแต่ปรญิญาตรีหรือเทียบไดไ้ม่ตาํกว่านี เป็นคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งมา

ก่อน   หากจะแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานทีเรมิตน้จากระดบั  ขึนไป  ผูน้นัจะตอ้งเป็นผูส้อบ              

แข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งสายงานทีจะรบัโอน และบญัชีสอบแข่งขนันนัยงัไม่ยกเลิก 

    ( )  การรบัโอนเพือแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทีตอ้งดาํเนินการคดัเลือกหรือตอ้งประเมิน

บุคคล ผูข้อโอนจะตอ้งผ่านการคดัเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 

    ( ) การรบัโอนเพอืแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานใด ตอ้งไม่มีผูส้อบแข่งขนัไดใ้น

ตาํแหน่งสายงานนนัขึนบญัชีรอการบรรจุอยู่  หรือไม่มีผูส้อบคดัเลือกได ้หรือผูไ้ดร้บัคดัเลือกในตาํแหน่ง           

สายงานนนัขึนบญัชีรอการแต่งตงัอยู่ 

ขอ้      เพอืประโยชนใ์นการนบัเวลาราชการใหถ้ือว่าเวลาราชการหรือเวลาทาํงานของ      

ผูท้โีอนมาตามทีกาํหนดในหมวดน ี  ในขณะทีเป็นพนกังานส่วนทอ้งถนิอืน หรือขา้ราชการประเภทอืนนนั 

เป็นเวลาราชการของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

หมวด  9 

การเลอืนระดับ 

ขอ้  185    การเลือนขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัขึนแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใน 

ระดบัทสีงูขึน ใหเ้ลือนและแต่งตงัจากผูส้อบแข่งขนัได ้หรือผูส้อบคดัเลือกเพอืดาํรงตาํแหน่งนนัได ้หรือจาก

ผูไ้ดร้บัคดัเลือกเพอืดาํรงตาํแหน่งนนั  

ขอ้  186    การเลือนและแต่งตงัผูส้อบแข่งขนัได ้หรือผูส้อบคดัเลือกได ้ใหเ้ลือนและ     

แต่งตงัตามลาํดบัทใีนบญัชีสอบแข่งขนัหรือบญัชีสอบคดัเลือกนนั แลว้แต่กรณี  สาํหรบัการเลือนและ    

แต่งตงัจากผูไ้ดร้บัคดัเลือกใหเ้ลือนและแต่งตงัตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงความรู ้ความสามารถ  

ความประพฤติ และประวัติการรบัราชการ ซงึจะตอ้งเป็นผูมี้ผลงานเป็นทีประจกัษ์ในความสามารถแลว้ 

ขอ้  187    การการเลือนและแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใหด้าํรง 

ตาํแหน่งในระดบัทสีงูขึนจากผูส้อบแข่งขนัได ้ใหเ้ลือน  และแต่งตงัได ้ดงันี 
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      (1)  เลือนและแต่งตงัผูซ้งึไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตาม

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งในระดบั 2 ระดบั 3 หรือระดบั 4  และสอบแข่งขนัเพือดาํรงตาํแหน่งนนัได ้

ใหด้าํรงตาํแหน่งนนั 

      (2)  การเลือนกรณีดงักล่าว จะเลือนขึนแต่งตงัไดต่้อเมอืถึงลาํดบัทีทผีูน้นัสอบแข่งขนัได ้

ตามลาํดบัทีในบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้สาํหรบัเงินเดือนทไีดร้บัใหเ้ป็นไปตามคณุวฒิุทีประกาศรบัสมคัร   

      (3)  หลกัสตูรและวิธีการสอบแข่งขนั  ใหด้าํเนินการตามทกีาํหนดในหมวด  4  ว่าดว้ย

การคัดเลือก  

      (4)  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเป็นผูส้งัเลือนและแต่งตงัตามลาํดบัทใีน                

บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดโ้ดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. 

  ขอ้  188    การเลือนและแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ใหด้าํรงตาํแหน่งใน

ระดบัทสีงูขึนจากผูส้อบคดัเลือกได ้ใหเ้ลือนและแต่งตงัได ้ ดงันี 

    (1)  เลือนและแต่งตงัผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานผูป้ฏิบติังานใหด้าํรงตาํแหน่งใน                    

สายผูบ้รหิารขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด 

      (2)  เลือนและแต่งตงัผูด้าํรงตาํแหน่งสายงานทเีรมิตน้จากระดบั 1 หรือระดบั 2                   

ใหด้าํรงตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั 3   

    (3)  ตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบติัตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งที  ก.จ.กาํหนดไว้

ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งในระดบัทจีะแต่งตงั และตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินเดือนไม่ตาํกว่าขนัตาํของอนัดบั

เงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งนนั  

    (4)  หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือก ใหด้าํเนินการตามทกีาํหนดไวใ้นหมวด 4 ว่าดว้ย

การคัดเลือก  

    (5)  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเป็นผูส้งัเลือนและแต่งตงัตามลาํดบัทใีน                  

บญัชีผูส้อบคัดเลือกไดโ้ดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. 

  ขอ้  189    การเลือนและแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ใหด้าํรงตาํแหน่งใน

ระดบัทสีงูขึนสาํหรบัตาํแหน่งทกีาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบัควบจากผูไ้ดร้บัคดัเลือก   

    (1)  เลือนและแต่งตงัในระดบัควบขนัตน้  ไดแ้ก่ เลือนและแต่งตงัผูท้ไีดร้บัเงินเดือน 

ยงัไม่ถึงขนัตาํและผูท้ไีดร้บัเงินเดือนไม่ตาํกว่าขนัตาํของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทจีะเลือนขึน            

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีสงูขึนโดยไม่เปลียนสายงาน ดงัต่อไปนี 

          (ก)  เลือนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 1  ของสายงานใดทีเรมิตน้จากระดบั 1 ขนึดาํรง

ตาํแหน่งระดบั 2 ของสายงานนนั                 
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          (ข)  เลือนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 2  ของสายงานใดทีเรมิตน้จากระดบั 2 ขนึดาํรง

ตาํแหน่งระดบั 3 ของสายงานนนั  

         (ค)  เลือนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 3  ของสายงานใดทีเรมิตน้จากระดบั 3 ขนึดาํรง

ตาํแหน่งระดบั 4 ของสายงานนนั  

          (ง)  เลือนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 4  ของสายงานแพทย ์ สายงานทนัตแพทย ์ และ

สายงานวิชาการสตัวแพทย ์ ขึนดาํรงตาํแหน่งระดบั 5 ของสายงานนนั 

      (2)  เลือนและแต่งตงัในระดบัควบขนัสงู ไดแ้ก่ เลือนและแต่งตงัผูท้ไีดร้บัเงินเดือนไม่   

ตาํกว่าขนัตาํของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทจีะเลือนขึนแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีสงูขึนโดย

ไม่เปลียนสายงาน ดงัต่อไปนี 

          (ก)  เลือนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 2  ของสายงานใดทีเรมิตน้จากระดบั 1 ขนึดาํรง

ตาํแหน่งระดบั 3 ของสายงานนนั  

          (ข)  เลือนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 3  ของสายงานใดทีเรมิตน้จากระดบั 2 ขนึดาํรง

ตาํแหน่งระดบั 4 ของสายงานนนั  

          (ค)  เลือนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 4  ของสายงานใดทีเรมิตน้จากระดบั 3 ขนึดาํรง

ตาํแหน่งระดบั 5  ของสายงานนนั  

          (ง)  เลือนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 5  ของสายงานแพทย ์ สายงานทนัตแพทย ์ และ

สายงานวิชาการสตัวแพทย ์ ขึนดาํรงตาํแหน่งระดบั 6 ของสายงานนนั      

    (3)  เป็นผูม้ีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งที ก.จ. กาํหนดไวใ้น

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งในระดบัทีจะแต่งตงั  

    (4)  ใหด้าํเนินการคดัเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบติังานตามวิธีการและ

แบบประเมินทา้ยประกาศกาํหนดนี 

      (5)  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเป็นผูส้งัเลือนและแต่งตงัโดยความเห็นชอบ

ของ ก.จ.จ.และใหม้ีผลไม่ก่อนวนัทีผูบ้งัคบับญัชาชนัตน้บนัทึกความเห็นว่าควรเลือนระดบัได ้

  ขอ้  190    การเลือนและแต่งตงัผูท้ดีาํรงตาํแหน่งระดบั 1 ระดบั  2  ระดบั 3  หรือระดบั 4               

ซงึเป็นผูท้ไีดร้บัการคดัเลือกในกรณีทีมีเหตพิุเศษทีไม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัสงูขึน 

      (1)  ไดร้บัวฒุิทตีรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งในระดบัทสีงูขึน โดยไดร้บั      

ทนุรฐับาล  ทนุเล่าเรียนหลวง หรือทุนของ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัตามขอ้ 115 (1)  

      (2)  ไดร้บัวฒุิท ีก.จ.กาํหนดใหค้ดัเลือกเพือบรรจบุุคคลเขา้รบัราชการเป็นกรณีพิเศษ

ตามขอ้ 115 (2)  
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      (3)  หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือก ใหด้าํเนินการตามทกีาํหนดในหมวด 4 ว่าดว้ยการ 

คดัเลือก  

      (4)  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นผูส้งัเลือนและแต่งตงัโดยความเห็นชอบ

ของ ก.จ.จ. 

  ขอ้  191    การเลือนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดับสงูขึนสาํหรบัตาํแหน่งทีกาํหนด     

เป็นตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานทมีีประสบการณ ์ในตาํแหน่งสายงานทเีรมิตน้จากระดบั 1 และระดบั 2 

      (1)  ตาํแหน่งในกลุม่งานธุรการหรือบริการทวัไป และกลุม่งานทปีฏิบติัภารกิจหลกั        

ของส่วนราชการ ตามบญัชีจาํแนกกลุม่งานตาํแหน่งฯ ทา้ยประกาศนี ใหก้าํหนดตาํแหน่ง 

ไดถ้ึงระดบั 5 หรือ 6 ดงันี 

          (ก)  ตาํแหน่งในสายงานทีเรมิตน้จากระดบั 1 กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบั 1 – 3     

หรือ 4 สาํหรบัระดบั 5  ใหมี้การประเมินเพอืปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง  

          (ข)  ตาํแหน่งในสายงานทีเรมิตน้จากระดบั 2 อาจปรบัเป็นตาํแหน่งระดบั 2 – 4  

หรือ 5 สาํหรบัระดบั 6  ใหมี้การประเมินเพอืปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง  

      (2)  ตาํแหน่งในกลุม่งานเทคนิคเฉพาะดา้น และกลุม่งานทีใชท้กัษะและความชาํนาญ

เฉพาะตวัตามบญัชีจาํแนกกลุม่งานตาํแหน่งฯ ทา้ยประกาศนี ใหก้าํหนดตาํแหน่งไดถ้ึงระดบั 5 หรือ 6 ดงันี 

          (ก)  ตาํแหน่งในสายงานทีเรมิตน้จากระดบั 1 กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบั 1 – 3       

หรือ 4 หรือ 5  

          (ข)  ตาํแหน่งในสายงานทีเรมิตน้จากระดบั 2 กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบั 2 – 4            

หรือ 5 หรือ 6 

      ทงันี  การกาํหนดตาํแหน่งตามขอ้ (1) และ (2) ระดบัตาํแหน่งทีจะปรบัปรุงตอ้งไม่สงู

กว่าระดับของตาํแหน่งของหัวหนา้หน่วยงานระดบักองหรือเทียบเท่าทีตาํแหน่งนนัสงักัด 

      (3)  ก.จ.จ.เห็นชอบกาํหนดตาํแหน่งและระดบัตาํแหน่งตามขอ้ (1) และ (2) ตาม          

กรอบและแผนอตัรากาํลงัของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ยกเวน้การจะปรบัตาํแหน่งในสายงาน

ทเีรมิตน้จากระดบั 1 ใหเ้ป็นระดบั 5 และตาํแหน่งในสายงานทีเรมิตน้จากระดบั 2 ใหเ้ป็นระดบั 6    ตาม        

ขอ้ (1) ใหด้าํเนินการไดเ้มอืผูด้าํรงตาํแหน่งนนัเป็นผูม้ีผลงานและมีคณุสมบติัครบถว้นทีจะแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งสงูขึนดงักลา่ว และลกัษณะหนา้ทีความรบัผิดชอบ ปรมิาณและคณุภาพของงานของตาํแหน่งนนั

เปลียนไปจากเดิมในสาระสาํคญัถึงขนาดทีจะตอ้งปรบัระดบัตาํแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งท ี

ก.จ.กาํหนด  
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      (4)  การปรบัระดบัตาํแหน่งใหส้งูขนึใหด้าํเนินการไดค้รงัละไม่เกิน 1 ระดบั  การจะ   

พิจารณาปรบัระดับตาํแหน่งใดใหห้น่วยงานการเจา้หนา้ทีศึกษาและวิเคราะหห์นา้ทีความรบัผิดชอบของ

ตาํแหน่งเพอืเสนอ ก.จ.จ.พิจารณาโดยใชแ้บบประเมินตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏิบติังานทีมีประสบการณ ์

(สายงานทเีรมิตน้จากระดบั 1 และระดบั 2) ซงึใชส้าํหรบัการปรบัระดบัตาํแหน่งของสายงานทเีรมิตน้จาก 

ระดบั 1 ขึนเป็นระดบั 5 และตาํแหน่งของสายงานทเีรมิตน้จากระดบั 2 ขนึเป็นระดบั 6 เท่านนั 

      (5)  ในการดาํเนินการเพือศึกษาวิเคราะหด์งักล่าว ในชนัแรกตอ้งมีคาํบรรยาย 

ลกัษณะงานของตาํแหน่งทีกาํหนดไวเ้ดิมและทีกาํหนดใหม่ และหากรายละเอยีดของขอ้มลูไม่ชดัเจน     

อาจตอ้งศึกษาขอ้มลูเพิมเติม โดยการสมัภาษณต์วัขา้ราชการหรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงการสงัเกต       

การทาํงานจรงิในพนืที การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งกบังานทีขา้ราชการผูน้นัรบัผิดชอบ หรือ

โดยวิธีการอนื ๆ    

      (6)  หลกัเกณฑก์ารเลือนและแต่งตงั ใหส้ามารถดาํเนินการได ้ดงันี  

          (ก)  เลือนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 3 ของสายงานทเีรมิตน้จากระดบั 1  ขนึดาํรง

ตาํแหน่งระดบั 4 ของสายงานนนั 

          (ข)  เลือนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 4 ของสายงานทเีรมิตน้จากระดบั 1   ขนึดาํรง

ตาํแหน่งระดบั 5 ของสายงานนนั 

          (ค)  เลือนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 4 ของสายงานทเีรมิตน้จากระดบั 2   ขนึดาํรง

ตาํแหน่งระดบั 5 ของสายงานนนั 

          (ง)  เลือนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 5 ของสายงานทเีรมิตน้จากระดบั 2    ขึนดาํรง

ตาํแหน่งระดบั 6 ของสายงานนนั 

    (7)  เป็นผูม้ีคณุสมบติัครบถว้นนบัถึงวนัยนืแบบประเมิน ดงันี 

                      (ก)  เป็นผูม้ีคณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งที           

ก.จ. กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งในระดบัทีจะแต่งตงั และ  

         (ข)  เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งและปฏิบติัหนา้ทีในตาํแหน่งสายงานทจีะเลือนขึนแต่งตัง  

ในระดบัทีตาํกว่าระดบัของตาํแหน่งทจีะเลือนขึนแต่งตงั 1 ระดบั ติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  โดย      

ไม่อาจนาํระยะเวลาดาํรงตาํแหน่งในสายงานอนืมานบัเกือกูลได ้เช่น จะเลือนเป็นนายช่างโยธา 6  ตอ้ง     

เป็นนายช่างโยธา 5 มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี เป็นตน้    เวน้แต่ ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีบรหิารงานการเงินและ

บญัชี  5   และตาํแหน่งเจา้พนกังานการเงินและบญัชี 5     ใหถื้อว่าเป็นตาํแหน่งเดียวกนั สามารถนบั

ระยะเวลาต่อกนัได ้   และในกรณีทีระยะเวลาติดต่อกนัไม่ครบ 2 ปี แต่นบัรวมหลายๆ  ช่วงเวลาแลว้ครบ             

2 ปี  ก.จ.จ. อาจอนโุลมใหน้ับเวลาการดาํรงตาํแหน่งดงักลา่วได ้และ                     
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          (ค)  มีระยะเวลาขนัตาํในการดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานท ี         

แต่งตงัตามคณุวฒุิของบุคคล และระดบัตาํแหน่งทจีะเลือนขึนแต่งตงั ดงันี 

 

คณุวฒิุ เลือนขึนดาํรงตาํแหน่ง   

 ระดบั 4 ระดบั 5 ระดบั 6 

ตาํแหน่งในสายทีเรมิตน้จากระดบั 1 หรือระดบั 2 

- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบไดไ้ม่ตาํกว่านี 

- ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) 

   หรือเทียบไดไ้ม่ตาํกว่านี 

- ปวช.หรือประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) 

  หรือเทียบไดไ้ม่ตาํกว่านี 

 

9 ปี 

8 ปี 

 

6 ปี 

 

 

11 ปี 

10 ปี 

 

8 ปี 

 

 

13 ปี 

12 ปี 

 

10 ปี 

ตาํแหน่งในสายงานทเีรมิตน้จากระดบั 2 

- ปวท.หรืออนุปรญิญา 2 ปี หรือเทียบไดไ้ม่ตาํกว่านี 

-  ปวส.หรืออนุปรญิญา 3  ปีหรือเทียบไดไ้ม่ตาํกว่านี 

 

 

7 ปี 

6 ปี 

 

9 ปี 

8 ปี 

 

                -  การนบัระยะเวลาตามขอ้ (ค) อาจนาํระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งหรือ         

เคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานอนื ซงึเป็นงานทมีีลกัษณะหนา้ทคีวามรบัผิดชอบเกียวขอ้งและเกือกูลกนั         

ตามท ีก.จ.กาํหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขนัตาํดงักล่าวไดต้ามบญัชีกาํหนดกลุม่ตาํแหน่งขา้ราชการ   

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดทีมีลกัษณะหนา้ทีความรบัผิดชอบเกียวขอ้งและเกือกูลกนั 

                          -   การพิจารณาคณุวฒุติามขอ้ (ค) ตอ้งเป็นคณุวฒิุทางการศึกษาทีตรงตาม       

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งนนัเท่านนั และใหพ้ิจารณา

จากวฒุิทางการศึกษาทีระบุไวใ้น ก.พ.7 เป็นหลกัในกรณีผูไ้ดร้บัคณุวฒิุเพมิเติมภายหลงัจากการบรรจเุขา้

รบัราชการจะตอ้งยนืขอบนัทึกเพิมลงใน ก.พ.7ก่อนจึงจะนาํคณุวฒุินนัมาใชใ้นการพิจารณาได ้ 

        (ง)  ไดร้บัเงินเดือนไม่ตาํกว่าอตัราเงินเดือนดงัต่อไปนี 

  - เลือนระดบั 4  ตอ้งไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไม่ตาํกว่า                   

ขนั 6,700 บาท และไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณทีแลว้มาไม่ตาํกว่าขนั 6,360 บาท 

  - เลือนระดบั 5  ตอ้งไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไม่ตาํกว่า                   

ขนั 8,190 บาท และไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณทแีลว้มาไม่ตาํกว่าขนั 7,780 บาท 

  - เลือนระดบั 6  ตอ้งไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไม่ตาํกว่า                     

ขนั 10,080 บาท และไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณทีแลว้มาไม่ตาํกว่าขนั 10,080 บาท 
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      (8)  วิธีการเลือนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสงูขึน   

          (ก)  ตาํแหน่งทตีอ้งมีการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหเ้สนอ ก.จ.จ.เพอืพิจารณา

อนุมตัิปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งเมอืผูด้าํรงตาํแหน่งนนัเป็นผูม้ีผลงานและมีคณุสมบติัครบถว้นทีจะ  

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสงูขึนดงักล่าวและลกัษณะหนา้ทีและความรบัผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของ

งานของตาํแหน่งนนัเปลียนไปจากเดิมในสาระสาํคญัถึงขนาดทีจะตอ้งปรบัระดบัตาํแหน่ง ตามมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหน่งที ก.จ.กาํหนด 

        (ข)  ให ้ ก.จ.จ. แต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลงานเพอืคดัเลือกขา้ราชการ                   

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเลือนขึนแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสีงูขึนตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏิบติังาน         

ทมีีประสบการณ ์ประกอบดว้ยปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เป็นประธาน และผูอ้าํนวยการกองหรือ      

หวัหนา้ส่วนราชการทีเทียบเท่ากองเป็นกรรมการ โดยมีหวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็น

กรรมการและเลขานกุาร ใหค้ณะกรรมการฯมีอาํนาจหนา้ท ี

   -  พิจารณากาํหนดแนวทางในการดาํเนินการประเมินผลงาน กาํหนดประเภท 

จาํนวนผลงาน ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณท์จีะนาํมาใชป้ระเมินในแต่ละตาํแหน่งให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะการปฏิบตัิงานของตาํแหน่งทจีะไดร้บัการแต่งตงั 

-  พิจารณาคณุสมบติัและประเมินผลงานของบุคคลทีจะไดร้บัการคดัเลือก 

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทสีงูขึน     

   -  ปฏิบติังานอนื ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการประเมินบุคคลตามท ีก.จ.จ. มอบหมาย 

          (ค)  การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง การประเมินบคุคลและผลงานใหเ้ป็นไป            

ตามวิธีการและแบบประเมินแนบทา้ยหลกัเกณฑน์ ี 

(9) ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูส้งัเลือนและแต่งตงัโดยความเห็นชอบ 

ของ ก.จ.จ.  และใหมี้ผลไม่ก่อนวนัทผี่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ขอ้  192    การเลือนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดับสงูขึนสาํหรบัตาํแหน่งทีกาํหนด     

เป็นตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานทมีีประสบการณ ์ในสายงานทีเรมิตน้จากระดบั 3 

      (1)  ตาํแหน่งในสายงานทีเรมิตน้จากระดบั 3 กาํหนดเป็นตาํแหน่งระดบั 4 - 5 หรือ               

6 (ว.) หรือ 7(ว.)  สาํหรบัระดบั 7(ว.) ใหมี้การประเมินเพือปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง 

        ทงันี  การกาํหนดระดับตาํแหน่งทจีะปรบัปรุงตอ้งไม่สงูกว่าระดบัตาํแหน่งของ                  

หวัหนา้หน่วยงานระดบักองหรือเทียบเท่าทีตาํแหน่งนนัสงักดั       

      (2)  ก.จ.จ.เห็นชอบกาํหนดตาํแหน่งและระดบัตาํแหน่งตามขอ้  (1)  ตามกรอบ 

และแผนอตัรากาํลงัของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ยกเวน้การจะปรบัตาํแหน่งใดใหเ้ป็นระดบั 

7(ว.)  ใหด้าํเนินการไดเ้มือผูด้าํรงตาํแหน่งนนัเป็นผูม้ีผลงานและมีคณุสมบติัครบถว้นทีจะแตง่ตงัใหด้าํรง
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ตาํแหน่งสงูขึนดงักลา่ว และลกัษณะหนา้ทีความรบัผิดชอบ ปรมิาณและคณุภาพของงานของตาํแหน่งนนั

เปลียนไปจากเดิมในสาระสาํคญัถึงขนาดทีจะตอ้งปรบัระดบัตาํแหน่งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งท ี        

ก.จ.กาํหนด   

      (3)  การปรบัระดบัตาํแหน่งใหส้งูขนึใหด้าํเนินการไดค้รงัละไม่เกิน 1 ระดบั การจะ

พิจารณาปรบัระดับตาํแหน่งใด ใหห้น่วยงานการเจา้หนา้ทีศึกษาและวิเคราะหห์นา้ทีความรบัผิดชอบของ

ตาํแหน่ง เพือเสนอ ก.จ.จ. พิจารณาโดยใชแ้บบประเมินตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏิบติังานทีมีประสบการณ ์      

(สายงานทเีรมิตน้จากระดบั 3) ซงึใชส้าํหรบัการปรบัระดบัตาํแหน่งของสายงานทเีรมิตน้จากระดบั 3 ขนึ

เป็นระดบั 7(ว.) เท่านนั 

      (4)  ในการดาํเนินการเพือศึกษาวิเคราะหด์งักล่าว ในชนัแรกตอ้งมีคาํบรรยาย 

ลกัษณะงานของตาํแหน่งทีกาํหนดไวเ้ดิมและทีกาํหนดใหม่ และหากรายละเอยีดของขอ้มลูไม่ชดัเจน    

อาจตอ้งศึกษาขอ้มลูเพิมเติม โดยการสมัภาษณต์วัขา้ราชการหรือผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงการสงัเกต       

การทาํงานจรงิในพนืที การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งกบังานทีขา้ราชการผูน้นัรบัผิดชอบ หรือ

โดยวิธีการอนื ๆ  

      (5)  หลกัเกณฑก์ารเลือนและแต่งตงั ใหส้ามารถดาํเนินการได ้ดงันี 

          (ก)  เลือนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 5  ของสายงานใดทีเรมิตน้จากระดบั 3 ขนึดาํรง

ตาํแหน่งระดบั 6 (ว) ของสายงานนนั 

          (ข)  เลือนผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั 6 ของสายงานใดทเีรมิตน้จากระดบั 3 ขนึดาํรง

ตาํแหน่งระดบั 7 (ว) ของสายงานนนั   

      (6)  เป็นผูม้ีคณุสมบติัครบถว้นนบัถึงวนัยนืแบบประเมิน ดงันี 

                      (ก)  เป็นผูม้ีคณุวฒุิและคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งตาม           

ท ีก.จ.กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทจีะแต่งตัง และ 

          (ข)  มีระยะเวลาขนัตาํในการดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานทจีะ

แต่งตงัตามคณุวฒุิและระดบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงั  ดงันี 

คณุวฒิุ เลือนขนัดาํรงตาํแหน่ง  

 ระดบั 6 ระดบั 7 

     - คณุวฒุิปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 

     - คณุวฒุิปรญิญาโทหรือเทียบเท่า 

     - คณุวฒุิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า 

6 ปี 

4 ปี 

2 ปี 

7 ปี 

5 ปี 

3 ปี 

 

       -  การนบัระยะเวลาตามขอ้ (ข) อาจนาํระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง หรือ

เคยดาํรงตาํแหน่งในสายงานอนื ซงึเป็นงานทมีีลกัษณะหนา้ทคีวามรบัผิดชอบเกียวขอ้งและเกือกูลกนั 
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ตามท ีก.จ.กาํหนดมานบัรวมเป็นระยะเวลาขนัตาํดงักล่าวไดต้ามบญัชีกาํหนดกลุม่ตาํแหน่งขา้ราชการ 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดทีมีลกัษณะหนา้ทีความรบัผิดชอบเกียวขอ้งและเกือกูลกนั  

        -  การพิจารณาคณุวฒุิตามขอ้ (ข) ตอ้งเป็นคณุวฒิุทางการศึกษาทีตรงตาม

คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งนนัเท่านนัและใหพ้ิจารณาจาก

วฒิุทางการศึกษาทีระบุไวใ้น ก.พ.7 เป็นหลกัในกรณีผูไ้ดร้บัคณุวฒิุเพมิเติมภายหลงัจากการบรรจเุขา้รบั

ราชการจะตอ้งยืนขอบนัทึกเพมิลงใน ก.พ.7ก่อนจึงจะนาํวฒุินนัมาใชใ้นการพิจารณาได ้ 

          (ค) ไดร้บัเงินเดือนไม่ตาํกว่าอตัราเงินเดือน ดงันี   

                         -  เลือนระดับ 6 ตอ้งไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไม่ตาํกว่าขนั  

10,080 บาท  และไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณทีแลว้มาไม่ตาํกว่าขนั 10,080 บาท 

              -  เลือนระดบั 7 ตอ้งไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจบุนัไม่ตาํกว่าขนั  

12,400 บาท และไดร้บัเงินเดือนในปีงบประมาณทีแลว้มาไม่ตาํกว่าขนั 12,400 บาท 

      (7)  วิธีการเลือนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสงูขึน   

          (ก)  ตาํแหน่งทตีอ้งมีการปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งใหเ้สนอ ก.จ.จ.เพอืพิจารณา

อนุมตัิปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งเมอืผูด้าํรงตาํแหน่งนนัเป็นผูม้ีผลงานและมีคณุสมบติัครบถว้นทีจะ

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสงูขึนดงักล่าวและลกัษณะหนา้ทีและความรบัผิดชอบ ปริมาณและคณุภาพของ

งานของตาํแหน่งนนัเปลียนไปจากเดิมในสาระสาํคญัถึงขนาดทีจะตอ้งปรบัระดบัตาํแหน่ง ตามมาตรฐาน

กาํหนดตาํแหน่งที ก.จ.กาํหนด 

        (ข)  ให ้ ก.จ.จ. แต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลงานเพอืคดัเลือกขา้ราชการ                   

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเลือนขึนแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสีงูขึนตาํแหน่งสาํหรบัผูป้ฏิบติังาน         

ทมีีประสบการณ ์ประกอบดว้ยปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เป็นประธาน และผูอ้าํนวยการกองหรือ      

หวัหนา้ส่วนราชการทเีทียบเท่ากองเป็นกรรมการ โดยมีหวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็น

กรรมการและเลขานกุาร ใหค้ณะกรรมการฯมีอาํนาจหนา้ท ี

   -  พิจารณากาํหนดแนวทางในการดาํเนินการประเมินผลงาน กาํหนดประเภท 

จาํนวนผลงาน ลกัษณะของผลงานและวิธีการสมัภาษณท์จีะนาํมาใชป้ระเมินในแต่ละตาํแหน่งให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะการปฏิบตัิงานของตาํแหน่งทจีะไดร้บัการแต่งตงั 

-  พิจารณาคณุสมบติัและประเมินผลงานของบุคคลทีจะไดร้บัการคดัเลือก 

แต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งทสีงูขึน     

   -  ปฏิบติังานอนื ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการประเมินบุคคลตามท ีก.จ.จ. มอบหมาย 

          (ค)  การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่ง การประเมินบคุคลและผลงานใหเ้ป็นไป            

ตามวิธีการและแบบประเมินแนบทา้ยประกาศนี 
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      (8)  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเป็นผูส้งัเลือนและแต่งตงัโดยความเห็นชอบ

ของ ก.จ.จ.  และใหมี้ผลไม่ก่อนวนัทผี่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ขอ้  193    การเลือนและแต่งตงัผูด้าํรงตาํแหน่งบรหิารใหด้าํรงตาํแหน่งบริหารในระดบั               

ทสีงูขึนในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ใหเ้ลือนและแต่งตงัไดเ้มอืมีตาํแหน่งในระดบันนัว่าง  โดยวิธีการ           

คดัเลือกตามทีกาํหนดในหมวด 4 ว่าดว้ยการคัดเลือก 

  ขอ้  194    การเลือนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งบรหิารระดบั 7   ใหเ้ลือนและแต่งตงัได ้    

ตามหลกัเกณฑ ์ ดงันี  

      (1)  มีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามที           

กาํหนดไวใ้นมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

      (2)  ตอ้งไดร้บัเงินเดือนไม่ตาํกว่าขนัตาํของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 7 

                 (3)  ไดด้าํรงตาํแหน่งและปฏิบติัหนา้ทีในตาํแหน่งบรหิารมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

      (4)  ผ่านการประเมินผลการปฏิบติังานจากผูบ้งัคับบญัชา 

  ขอ้  195    การเลือนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งบรหิารระดบั 8   ใหเ้ลือนและแต่งตงัได ้    

ตามหลกัเกณฑ ์ ดงันี 

      (1) มีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามทีกาํหนดไว้

ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

                 (2) ตอ้งไดร้บัเงินเดือนไม่ตาํกว่าขนัตาํของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 8 

      (3) ไดผ้่านการประเมินผลการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา 

  ขอ้  196    การเลือนและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งบรหิารระดบั 9   ใหเ้ลือนและแต่งตงัได ้    

ตามหลกัเกณฑ ์ ดงันี     

      (1) มีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งทจีะแต่งตงัตามทีกาํหนดไว้

ในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

      (2) ตอ้งไดร้บัเงินเดือนไม่ตาํกว่าขนัตาํของอนัดบัเงินเดือนในระดบั 9 

      (3) ไดผ้่านการประเมินผลการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาในระดบัดีขึนไป 

 ขอ้  197    หลกัสตูรและวิธีการคดัเลือกเพือเลือนและแต่งตงัผูด้าํรงตาํแหน่งบรหิารให้

ดาํรงตาํแหน่งบริหารในระดบัทีสงูขึนในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละ 

เงอืนไขการคดัเลือกทีกาํหนดในหมวด  4  สาํหรบัการประเมินผลการปฏิบติังานใหใ้ชแ้บบประเมนิฯ      
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ตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการ      

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดทีกาํหนดในหมวด  12 

  ขอ้  198    การแต่งตงัผูด้าํรงตาํแหน่งบรหิารใหด้าํรงตาํแหน่งบรหิารในระดบัทีสงูขึนใน        

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดตามขอ้ 193 ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัเป็นผูส้งัเลือนและแต่งตงั    

โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.และใหม้ีผลไม่ก่อนวนัทผี่านการคดัเลือก 

ขอ้  199    การกาํหนดใหไ้ดร้บัเงินเดือนสาํหรบัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัที            

ไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทสีงูขึน  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขการใหข้า้ราชการ        

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดไดร้บัเงินเดือน ทกีาํหนดในหมวด 3 

  ขอ้  200    การเลือนขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทมีีคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการ

สอบสวนว่ากระทาํผิดวินยัอย่างรา้ยแรง  หรือมีคาํสงัลงโทษทางวินยัหรือถกูฟ้องรอ้งคดีอาญาขึนแต่งตงั      

ใหด้าํรงตาํแหน่งทีสงูขึน  ใหเ้ลือนและแต่งตงัไดต้งัแต่วนัทีผูบ้งัคบับญัชาอาจเลือนขนัเงินเดือนใหแ้ก ่          

ขา้ราชการผูน้นัไดเ้ป็นตน้ไป 

หมวด  10 

การเลอืนขันเงินเดือน 

  ขอ้  201    ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูใ้ดปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็น                         

ขา้ราชการ และปฏิบติัราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัอนัเป็นทีพอใจของทางราชการ 

ถือว่าผูน้นัมีความชอบ จะไดร้บับาํเหน็จความชอบซงึอาจเป็นคาํชมเชย เครืองเชิดชเูกียรติ รางวลั หรือ                 

การไดเ้ลือนขนัเงินเดือน ตามควรแก่กรณี 

  ขอ้  202    การเลือนขนัเงินเดือนขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ใหผู้บ้งัคบับญัชา

พิจารณาโดยคาํนึงถึงคณุภาพและปรมิาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานทไีดป้ฏิบติัมา 

ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบติังาน ความมีคณุธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรกัษาวินัย 

และการปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ    

  ขอ้  203    การเลือนขนัเงินเดือนใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ทีอยู่ใน       

หลกัเกณฑต์ามทกีาํหนดในหมวดนี  ใหอ้ยู่ในดลุพินิจของผูบ้งัคบับญัชาทีจะพิจารณา 

  ในกรณีทไีม่เลือนขนัเงินเดือนใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูใ้ด ให้

ผูบ้งัคบับญัชาแจง้ใหผู้น้นัทราบพรอ้มทงัเหตผุลทีไม่เลือนขนัเงินเดือนให ้
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  ขอ้  204    ในหมวดนี 

      "ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

      "ครงึปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตงัแต่วนัที  1  ตลุาคม  ถึงวนัที  31  มีนาคม 

      "ครงึปีหลงั"  หมายความว่า  ระยะเวลาตงัแต่วนัที  1  เมษายน  ถึงวนัที 30 กนัยายน 

      "ครงึปีทแีลว้มา"  หมายความว่า  ระยะเวลาครงึปีแรกหรือครงึปีหลงั  ทีผ่านมาแลว้                 

แต่กรณี 

  ขอ้  205    ใหผู้บ้งัคับบญัชาและผูที้ไดร้บัมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและ            

ประสิทธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปีละสองครงั ตามหลกัเกณฑแ์ละ     

วิธีการที  ก.จ.จ.  กาํหนดในหมวด 12 

  ขอ้  206    การเลือนขนัเงินเดือนขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ใหเ้ลือนปีละ                     

สองครงั ดงันี 

      (1)  ครงัทีหนึงครงึปีแรก  เลือนวนัที 1 เมษายนของปีทไีดเ้ลือน 

      (2)  ครงัทีสองครงึปีหลงั  เลือนวนัที 1 ตลุาคมของปีถัดไป 

  ขอ้  207    การเลือนขนัเงินเดือนขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ใหเ้ลือนไดไ้ม่เกิน                  

ขนัสงูของอนัดบัเงินเดือนสาํหรบัตาํแหน่งทไีดร้บัแต่งตงันนั  

  ขอ้  208    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดซงึจะไดร้บัการพิจารณาเลือนขนั

เงินเดือนครงึขนัในแต่ละครงัตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

(1) ในครงึปีทีแลว้มาไดป้ฏิบติังานตามหนา้ทีของตนดว้ยความสามารถ และดว้ย

ความอตุสาหะจนเกิดผลดีหรือความกา้วหนา้แก่ราชการ  ซงึผูบ้งัคบับญัชาไดพ้ิจารณาประเมินตามขอ้  

205 แลว้เห็นว่าอยู่ในเกณฑท์สีมควรจะไดเ้ลือนขนัเงินเดือนครงึขนั  

(2)  ในครงึปีทแีลว้มาจนถึงวนัออกคาํสงัเลือนขนัเงินเดือนตอ้งไม่ถูกสงัลงโทษทางวินัย          

ทหีนกักว่าโทษภาคทณัฑ ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในความผิดทีเกียวกบัการปฏิบตัิ

หนา้ทีราชการ  หรือความผิดททีาํใหเ้สือมเสียเกียรติศกัดิของตาํแหน่งหนา้ทีราชการของตนซงึมิใช่ความ   

ผิดทีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีทขีา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูใ้ดอยู่ในหลกัเกณฑท์ีสมควรไดเ้ลือน

ขนัเงินเดือนและไดถ้กูงดเลือนขนัเงินเดือนเพราะถกูสงัลงโทษทางวินยัหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้

ลงโทษในกรณีนนัมาแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชาเลือนขนัเงินเดือนประจาํครงึปีต่อไปใหผู้น้นัตงัแต่วนัท ี1 

เมษายน  หรือวนัที 1 ตลุาคม ของครงัทีจะไดเ้ลือนเป็นตน้ไป 
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(3)  ในครงึปีทแีลว้มาตอ้งไม่ถูกสงัพกัราชการเกินกว่าสองเดือน 

(4)  ในครงึปีทแีลว้มาตอ้งไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

(5)  ในครงึปีทแีลว้มาไดร้บับรรจุเขา้รบัราชการมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสีเดือน 

(6)  ในครงึปีทแีลว้มาถา้เป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตใหไ้ปศกึษาในประเทศ  หรือไปศึกษา     

อบรม  หรือดงูาน ณ ต่างประเทศ  ตามระเบียบว่าดว้ยการใหข้า้ราชการไปศกึษาฝึกอบรม  และดงูาน      

ณ  ต่างประเทศ  ตอ้งไดป้ฏิบตัิหนา้ทรีาชการในครงึปีทีแลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสีเดือน 

(7)  ในครงึปีทแีลว้มาตอ้งไม่ลา  หรือมาทาํงานสายเกินจาํนวนครงัทีนายกองคก์าร  

บรหิารสว่นจงัหวดัหรือผูซ้งึไดร้บัมอบหมายกาํหนดเป็นหนงัสือไวก่้อนแลว้  โดยคาํนึงถึงลกัษณะงานและ

สภาพทอ้งทีอนัเป็นทีตงัของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

(8)  ในครงึปีทแีลว้มาตอ้งมีเวลาปฏิบติัราชการหกเดือน  โดยมีวนัลาไม่เกินยสีิบสาม

วนั  แต่ไม่รวมถึงวนัลาดงัต่อไปนี 

         (ก)  ลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอดิุอาระเบีย  

เฉพาะวนัลาทมีีสิทธิไดร้บัเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าดว้ยการจ่ายเงินเดือน 

         (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเกา้สิบวนั 

         (ค)  ลาป่วยซงึจาํเป็นตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว           

รวมกนัไม่เกินหกสิบวนัทาํการ 

         (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหนา้ทีหรือในขณะ          

เดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบติัราชการตามหนา้ที 

         (จ)  ลาพกัผ่อน 

         (ฉ)  ลาเขา้รบัการตรวจเลือกหรือเขา้รบัการเตรียมพล 

         (ช)  ลาไปปฏิบตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศ 

การนบัจาํนวนวนัลาไม่เกินยีสิบสามวนัสาํหรบัวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วย             

ทไีม่ใช่วนัลาป่วยตาม (8) (ง)  ใหน้บัเฉพาะวนัทาํการ 

  ขอ้  209    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดซงึจะไดร้บัการพิจารณาเลือนขนั

เงินเดือนหนึงขนัในแต่ละครงัตอ้งเป็นผูอ้ยู่ในหลกัเกณฑท์ีจะไดร้บัการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือนครงึขนั

ตามขอ้ 208  และอยู่ในหลกัเกณฑป์ระการใดประการหนึงหรือหลายประการดงัต่อไปนีดว้ย 

      (1)  ปฏิบติังานตามหนา้ทีไดผ้ลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อใหเ้กิด

ประโยชนแ์ละผลดียงิต่อทางราชการและสงัคมจนถือเป็นตวัอย่างทีดีได ้
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      (2)  ปฏิบติังานโดยมีความคิดรเิรมิในเรืองใดเรืองหนงึ  หรือไดค้น้ควา้หรือประดิษฐ์          

สิงใดสิงหนึงซงึเป็นประโยชนต์่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการไดด้าํเนินการตามความคิดรเิรมิ

หรือไดร้บัรองใหใ้ชก้ารคน้ควา้หรือสงิประดิษฐ์นนั 

      (3)  ปฏิบติังานตามหนา้ทีทมีีสถานการณต์รากตราํเสียงอนัตรายมาก  หรือมีการ               

ต่อสูท้เีสียงต่อความปลอดภยัของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

      (4)  ปฏิบติังานทีมีภาระหนา้ทีหนกัเกินกว่าระดบัตาํแหน่งจนเกดิประโยชนต่์อทาง          

ราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ทขีองตนเป็นผลดีดว้ย 

      (5)  ปฏิบติังานตามตาํแหน่งหนา้ทดีว้ยความตรากตราํเหน็ดเหนือย ยากลาํบากเป็น

พิเศษและงานนนัไดผ้ลดียิงเป็นประโยชนต์่อทางราชการและสงัคม 

      (6)  ปฏิบติังานทีไดร้บัมอบหมายใหก้ระทาํกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงจนสาํเรจ็เป็น

ผลดียงิแก่ประเทศชาติ 

  ขอ้  210    การพิจารณาเลือนขนัเงินเดือนขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาม     

ขอ้  208  และขอ้ 209  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชนัตน้หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายนาํผลการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบติังานทีไดด้าํเนินการตามขอ้  205   มาเป็นหลกัในการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือน   

ครงัทีหนงึและครงัทีสอง  โดยพิจารณาประกอบกบัขอ้มลูการลา  พฤติกรรมการมาทาํงาน  การรกัษาวินยั  

การปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการและขอ้ควรพิจารณาอนื ๆ  ของผูน้นั แลว้รายงานผลการ

พิจารณานนั  พรอ้มดว้ยขอ้มลูดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาชนัเหนือขึนไปตามลาํดับจนถึงนายกองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั 

  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึง  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชนัเหนือแต่ละระดับทไีดร้บั          

รายงานเสนอความเห็นเพอืประกอบการพิจารณาของนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัดว้ย 

  ขอ้  211    การพิจารณาผลการปฏิบติังานและผลสมัฤทธิของงาน  ใหน้บัช่วงเวลาการ               

ปฏิบติัราชการและการปฏิบตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศตามขอ้  208 (8) (ช)  ในครงึปีทแีลว้มาเป็น

เกณฑ ์เวน้แต่  ผูอ้ยู่ในหลกัเกณฑต์ามขอ้ 208 (5) หรือ (6)  ใหน้บัช่วงเวลาปฏิบติัราชการไม่นอ้ยกว่า        

สีเดือนเป็นเกณฑพ์ิจารณา 

  ในกรณีทขีา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูใ้ดโอน เลือนตาํแหน่ง ยา้ย สบัเปลียน

หนา้ทีไปช่วยราชการในหน่วยราชการอนื ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิงานนอกเหนือหนา้ทหีรืองานพิเศษ     

อนืใด หรือลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศตามขอ้  208 (8) (ช)  ในครงึปีทีแลว้มาใหน้าํผลการ

ปฏิบติัราชการและการปฏิบตัิงานของผูน้นัทกุตาํแหน่งและทกุแห่งมาประกอบการพิจารณาดว้ย 
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  ขอ้  212    ในการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือนแต่ละครงั  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

พิจารณารายงานผล จากผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 210  ถา้เห็นว่าขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดผูใ้ด

อยู่ในหลกัเกณฑท์จีะไดร้บัการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือนครงึขนัตามขอ้  208  และปฏิบติัตนเหมาะสมกบั

การเป็นขา้ราชการ  ใหเ้ลือนขนัเงินเดือนใหแ้ก่ผูน้นัครงึขนั  ถา้เห็นว่าขา้ราชการผูน้นัมีผลการปฏิบตัิงานอยู่

ในหลกัเกณฑต์ามขอ้  209  ใหเ้ลือนขนัเงินเดือนใหแ้ก่ผูน้นัหนงึขนั 

  ในกรณีทขีา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูใ้ดไดร้บัการเลือนขนัเงินเดือน ครงึปีแรก

ไม่ถึงหนงึขนั  ถา้ในการพจิารณาเลือนขนัเงินเดือนครงึปีหลงั  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดพิ้จารณา

ผลการปฏิบติังานครงึปีแรกกบัครงึปีหลงัรวมกนัแลว้เห็นว่ามีมาตรฐานสงูกว่าการทีจะไดร้บัการเลือนขนั

เงินเดือนหนึงขนัสาํหรบัปีนนั  นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอาจมีคาํสงัใหเ้ลือนขนัเงินเดือนรวมทงัปี

ของขา้ราชการผูน้นัเป็นจาํนวนหนึงขนัครงึไดแ้ต่ผลการปฏิบตัิงานทงัปีของขา้ราชการผูน้นัจะตอ้งอยู่ใน

หลกัเกณฑป์ระการใดประการหนึงหรือหลายประการดงัต่อไปนีดว้ย 

      (1)  ปฏิบติังานตามหนา้ทีไดผ้ลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อใหเ้กิด

ประโยชนแ์ละผลดีต่อทางราชการและสงัคม 

      (2)  ปฏิบติังานโดยมีความคิดรเิรมิในเรืองใดเรืองหนงึ  หรือไดค้น้ควา้  หรือประดิษฐ์    

สิงใดสิงหนึงซงึเป็นประโยชนต์่อทางราชการ 

      (3)  ปฏิบติังานตามหนา้ทีทมีีสถานการณต์รากตราํเสียงอนัตราย  หรือมีการต่อสูท้ี

เสียงต่อความปลอดภยัของชีวิต 

      (4)  ปฏิบติังานทีมีภาระหนา้ทีหนกัเกินกว่าระดบัตาํแหน่งจนเกิดประโยชนต่์อทาง             

ราชการและปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ทีของตนเป็นผลดีดว้ย 

     (5)  ปฏิบติังานตามตาํแหน่งหนา้ทดีว้ยความตรากตราํเหน็ดเหนือย  ยากลาํบากและ

งานนนัไดผ้ลดีเป็นประโยชนต์่อทางราชการและสงัคม 

      (6)  ปฏิบติังานทีไดร้บัมอบหมายใหก้ระทาํกิจการอย่างใดอย่างหนึงจนสาํเรจ็เป็น                   

ผลดีแก่ประเทศชาติ 

  ในกรณีทขีา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูใ้ดมีผลการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑท์ ี        

ควรจะไดร้บัการเลือนขนัเงินเดือนครงึปีแรกหนึงขนั  แต่ไม่อาจสงัเลือนขนัเงินเดือนหนงึขนัใหไ้ด ้ เพราะ           

มีขอ้จาํกดัเกียวกบัจาํนวนเงินทีจะใชเ้ลือนขนัเงินเดือนของส่วนราชการนนั  ถา้ในการเลือนขนัเงินเดือน            

ครงึปีหลงั  ขา้ราชการผูน้นัมีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในเกณฑไ์ดร้บัการเลือนขนัเงินเดือนหนึงขนัอีก  และ          

ไม่มีขอ้จาํกดัเกียวกบัจาํนวนเงินทีจะใชเ้ลือนขนัเงินเดือนในคราวนนั  นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดอาจ

มีคาํสงัใหเ้ลือนขนัเงินเดือนรวมทงัปีของขา้ราชการผูน้นัเป็นจาํนวนสองขนัได ้
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  ขอ้  213    การพิจารณาเลือนขนัเงินเดือนครงึปีใหแ้ก่ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่น

จงัหวดั ซงึในครงึปีทแีลว้มาไดร้บัอนุญาตใหล้าไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศตามขอ้ 208 (8)(ช) 

ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาสงัเลือนไดค้รงัละไม่เกนิครงึขนัเมอืผูน้นักลบัมาปฏิบติัหนา้ที       

ราชการ  โดยใหส้งัเลือนยอ้นหลงัไปในแต่ละครงัทีควรจะไดเ้ลือน  ทงันี  ใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด 

  ขอ้  214    ในการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือนแต่ละครงั  ถา้นายกองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั เห็นสมควรใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูใ้ดไดเ้ลือนขนัเงินเดือน  แต่ปรากฏว่าไดมี้   

คาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนขา้ราชการผูน้นัว่ากระทาํผิดวินยัอย่างรา้ยแรงก่อนมีคาํสงัเลือนขนั

เงินเดือน ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดรอการเลือนขนัเงินเดือนไวก้่อน  และใหก้นัเงินสาํหรบัเลือน

ขนัเงินเดือนไวด้ว้ย  เมือการสอบสวนและการพิจารณาแลว้เสร็จ  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

พิจารณาดงันี 

      (1)  ถา้ผูถู้กแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด  หรือจะตอ้งถกูลงโทษ

ภาคทณัฑ ์ ใหส้งัเลือนขนัเงินเดือนทีรอการเลือนไวไ้ด ้ ถา้ไดร้อการเลือนขนัเงินเดือนไวเ้กินหนึงครงัใหส้งั

เลือนขนัเงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละครงัทีไดร้อการเลือนขนัเงินเดือนไว ้แมว้่าผูน้นัจะไดอ้อกจากราชการ

ไปแลว้ก็ตาม 

      (2)  ถา้ผูถู้กแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนจะตอ้งถูกลงโทษตดัเงินเดือน  หรือลดขนั

เงินเดือน  ใหง้ดเลือนขนัเงินเดือนทีรอการเลือนไว ้ ถา้ไดร้อการเลือนขนัเงินเดือนไวเ้กินหนึงครงัใหง้ดเลือน

ขนัเงินเดือนทีรอการเลือนไวใ้นครงัทีจะถกูลงโทษ  ถา้ผูน้นัไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตอืุนทมีิใช่

เพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ   ใหง้ดเลือนขนั

เงินเดือนในครงัทีจะไดเ้ลือนขนัเงินเดือนครงัสดุทา้ย  แต่ถา้เป็นผูพ้น้จากราชการไปเพราะเกษียณอายุตาม

กฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน   ใหง้ดเลือนขนัเงินเดือนทีนายกองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัไดร้อการเลือนขนัเงินเดือนไวใ้นวนัที  30  กนัยายนของครงึปีสดุทา้ยก่อนทีผูน้นัจะพน้จาก     

ราชการ  ส่วนในครงัอืนใหส้งัเลือนขนัเงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละครงัทีไดร้อการเลือนขนัเงินเดือนไว ้

      (3)  ถา้ผูม้ีอาํนาจแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนมีคาํสงัลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 

จากราชการ หรือมีคาํสงัใหอ้อกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง  ใหง้ดเลือนขนัเงินเดือนทกุครงัที        

ไดร้อการเลือนขนัเงินเดือนไว ้

  การพิจารณาเลือนขนัเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  สาํหรบัผูท้ถีูกแต่งตงัคณะกรรมการ

สอบสวนว่ากระทาํผิดวินยัอย่างรา้ยแรงหลายกรณี  ใหแ้ยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

  ขอ้  215    ในการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือนแต่ละครงั  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั       

เห็นสมควรใหผู้ใ้ด ไดเ้ลือนขนัเงินเดือน  แต่ปรากฏว่าผูน้นัถกูฟ้องคดีอาญาในความผิดทีเกียวกบัการ
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ปฏิบติัหนา้ทีราชการหรือความผิดทีทาํใหเ้สือมเสียเกียรติศกัดิของตาํแหน่งหนา้ทีราชการของตน  ซงึมิใช่

ความผิดทีไดก้ระทาํโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดทีพนกังานอยัการรบัเป็นทนายแกต่้างให ้ 

และศาลไดป้ระทบัฟ้องคดีนนัแลว้ก่อนมีคาํสงัเลือนขนัเงินเดือน  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัรอการ

เลือนขนัเงินเดือนไวก้่อน  และใหก้นัเงินสาํหรบัเลือนขนัเงินเดือนไวด้ว้ย  เมือศาลไดม้ีคาํพิพากษาแลว้ ให้

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณา  ดงันี 

      (1)  ถา้ศาลพิพากษาว่าผูน้นัไม่มีความผิด  ใหส้งัเลือนขนัเงินเดือนทีรอการเลือนไวไ้ด ้          

ถา้ไดร้อการเลือนขนัเงินเดือนไวเ้กินหนงึครงั  ใหส้งัเลือนขนัเงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละครงัทีไดร้อการ

เลือนขนัเงินเดือนไว ้ แมว้่าผูน้นัจะไดอ้อกจากราชการไปแลว้ก็ตาม 

      (2)  ถา้ศาลพิพากษาใหล้งโทษเบากว่าโทษจาํคกุ  ใหง้ดเลือนขนัเงินเดือนทีรอการ    

เลือนไว ้ ถา้ไดร้อการเลือนขนัเงินเดือนไวเ้กินหนึงครงั  ใหง้ดเลือนขนัเงินเดือนทีรอการเลือนไวใ้นครงัทีศาล

พิพากษาใหล้งโทษ  ถา้ผูน้นัไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตอืุนทมีิใช่เพราะเหตเุกษียณอายตุาม

กฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน  ใหง้ดเลือนขนัเงินเดือนในครงัทีจะไดเ้ลือนขนั

เงินเดือนครงัสดุทา้ย  แต่ถา้เป็นผูพ้น้จากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายุตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน  ใหง้ดเลือนขนัเงินเดือนทีนายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัไดร้อการเลือน

ขนัเงินเดือนไวใ้นวนัที  30  กันยายนของครงึปีสดุทา้ยก่อนทีผูน้นัจะพน้จากราชการ  ส่วนในครงัอืนใหส้งั

เลือนขนัเงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละครงัทีไดร้อการเลือนขนัเงินเดือนไว ้

      (3)  ถา้ศาลพิพากษาใหล้งโทษจาํคกุหรือโทษหนกักว่าจาํคกุ  ใหง้ดเลือนขนัเงินเดือน  

ทกุครงัทีไดร้อการเลือนขนัเงินเดือนไว ้

  การพิจารณาเลือนขนัเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  สาํหรบัผูท้ถีูกฟ้องคดีอาญาหลาย    

คดีใหแ้ยกพิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 

  ขอ้  216   ในกรณีทนีายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไดร้อการเลือนขนัเงินเดือนขา้ราชการ           

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดผูใ้ดไว ้เพราะเหตถุูกแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้   และเหตถุูก

ฟ้องคดีอาญาตามขอ้  215   ใหผู้ม้ีอาํนาจดงักลา่วรอการเลือนขนัเงินเดือนผูน้นัไวจ้นกว่าการสอบสวนและ

การพิจารณาทางวินยัแลว้เสร็จ   และจนกว่าศาลมีคาํพิพากษาแลว้จึงใหผู้ม้ีอาํนาจสงัเลือนขนัเงินเดือน

พิจารณาการเลือนขนัเงินเดือนตามขอ้ 214 (1) (2) หรือ (3)  หรือตามขอ้ 215 (1) (2) หรือ (3)  แลว้แต่กรณี  

ทงันี  โดยถือเกณฑจ์าํนวนครงัทีจะตอ้งงดเลือนขนั เงินเดือนทีมากกว่าเป็นหลกัในการพิจารณา  เวน้แต่      

ผูน้นัไดพ้น้จากราชการไปแลว้ตามผลของการถกูแต่งตงัคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้  214  หรือตามผล

ของการถูกฟ้องคดีอาญาตามขอ้  215  กรณีใดกรณีหนึง  จึงจะพิจารณาการเลือนขนัเงินเดือนทีรอการ

เลือนไวไ้ดต้ามผลของกรณีนนัโดยไม่ตอ้งรอผลของอีกกรณีหนึง  
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 ขอ้  217    ในกรณีทีนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัพิจารณาเห็นสมควรเลือนขนั

เงินเดือนใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูใ้ด  แต่ผูน้นัจะตอ้งพน้จากราชการไปเพราะเหตุ

เกษียณอายุตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิ  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสงัเลือนขนัเงินเดือนเพอืประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญใหผู้น้นัใน วนัที  30  กนัยายน 

ของครงึปีสดุทา้ยก่อนทจีะพน้จากราชการ 

  ขอ้  218    ในกรณีทีนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัพิจารณาเห็นสมควรเลือนขนั

เงินเดือนใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูใ้ด  แต่ผูน้นัไดต้ายในหรือหลงัวนัที 1 เมษายน  หรือ

วนัที 1 ตลุาคมหรือออกจากราชการไม่ว่าดว้ยเหตใุด ๆ  หลงัวนัที 1 เมษายนหรือวนัท ี1 ตลุาคม  แต่ก่อนที

จะม ี    คาํสงัเลือนขนัเงินเดือนในแต่ละครงั  ผูม้ีอาํนาจสงัเลือนขนัเงินเดือนจะสงัเลือนขนัเงินเดือนใหผู้น้นั

ยอ้นหลงัไปถึงวนัท ี1 เมษายนหรือวนัที 1 ตลุาคมครงึปีทีจะไดเ้ลือนนนัก็ได ้ แต่ถา้ผูน้นัไดพ้น้จากราชการ

เพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถนิไปก่อนทีจะมีคาํสงั

เลือนขนัเงินเดือนเพอืประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญ  นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจะสงั

เลือนขนัเงินเดือนใหผู้น้นัยอ้นหลงัไปถึงวนัที 30 กนัยายนของครงึปีสดุทา้ยทจีะไดเ้ลือนนนัก็ได ้

  ขอ้  219    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดผูใ้ดไม่อยู่ในหลกัเกณฑท์จีะเลือนขนั

เงินเดือนไดค้รงึขนัตามขอ้ 208 เนืองจากขาดคณุสมบติัเกียวกบัระยะเวลาการปฏิบติัราชการ  การลา  หรือ

การมาทาํงานสายตามทีกาํหนด  แต่นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัพิจารณาเห็นสมควรเลอืนขนั

เงินเดือนใหโ้ดยมีเหตผุลเป็นกรณีพิเศษ  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเสนอ  ก.จ.จ.  เพอืพิจารณา

อนุมตัิใหส้งัเลือนขนัเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

  ขอ้  220    การเลือนขนัเงินเดือนขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ใหด้าํเนินการ          

ตามขอ้  202  โดยใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดตงัคณะกรรมการขึนคณะหนึง เพอืพิจารณาตาม

หลกัเกณฑท์ีกาํหนดในหมวดน ี  และใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดเป็นผูมี้อาํนาจสงัเลือนขนั

เงินเดือน   ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดทกุตาํแหน่ง  ตามความเห็นของคณะกรรมการ  ดงักล่าว 

ขอ้  221    ในการกาํหนดโควตา้การเลือนขนัเงินเดือนกรณีพิเศษ กาํหนดวงเงินทใีชใ้น                

การเลือนขนัเงินเดือน และการกาํหนดเงินตอบแทนพิเศษสาํหรบัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั    

ใหเ้ป็นไปตามที  ก.จ. กาํหนด  

  ขอ้  222    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดผูใ้ดถึงแก่ความตาย เนืองจากการ        

ปฏิบติัหนา้ทีราชการ  ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัพิจารณาเลือนขนัเงินเดือนใหผู้น้นัเป็นกรณีพิเศษ       
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เพอืประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จ    ทงันี ใหน้าํกฎหมายหรือระเบียบทกีาํหนดไวส้าํหรบั                   

ขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคับโดยอนุโลม  

  ขอ้  223    ใหผู้บ้งัคับบญัชาชนัตน้ของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูถ้ึงแก่  

ความตายเนืองจากการปฏิบตัิหนา้ทีราชการ เป็นผูม้ีหนา้ทีรายงาน และเสนอขอใหพิ้จารณาเลือนขนั

เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ โดยรวบรวมเอกสารทเีกียวขอ้ง  แลว้เสนอใหผู้บ้งัคับบญัชาตามลาํดบัจนถึงนายก 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด 

  ในการรายงานและการเสนอขอใหพิ้จารณาเลือนขนัเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตาม                     

วรรคหนงึ ใหก้าํหนดรายละเอียด ดงันี 

(1) ชือขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูถ้ึงแก่ความตาย และประวัติการรบั           

ราชการของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูถ้งึแก่ความตาย 

(2) รายงานเหตทุีขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูน้นัถึงแก่ความตาย                     

เนืองจากการปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

(3) ความเห็นในการเสนอขอใหพิ้จารณาเลือนขนัเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพือ

ประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จ 

(4) สาํเนาเอกสารของทางราชการทีออกเกียวกบัการตาย และสาเหตกุารตาย 

(5) เอกสารอนื ๆ ทีมีความจาํเป็นเพอืประกอบการพิจารณา  

  ขอ้  224    เมอืนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดไดร้บัรายงานดงักล่าวแลว้  ใหน้ายก               

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดแต่งตงัคณะกรรมการขึนคณะหนึง จาํนวนไม่เกิน 3  คน  ประกอบดว้ย ปลดั   

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด และผูอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการ   เพือพิจารณารายงานการ              

ขอเลือนขนัเงินเดือนกรณีพิเศษของขา้ราชการผูถ้ึงแก่ความตายเพือประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จ 

  ขอ้  225    ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหพ้ิจารณารายงานการขอเลือนขนั

เงินเดือนกรณีพิเศษตามขอ้  223  โดยใหพิ้จารณา ดงันี 

(1) ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูน้นัถึงแก่ความตาย เนืองจากการ                  

ปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

(2) เหตทุีทาํใหถ้ึงแก่ความตาย มิไดเ้กิดจากความประมาทเลินเลอ่อย่างรา้ยแรง        

ของผูต้าย หรือจากความผิดของผูต้าย 

(3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลือนขนัเงินเดือนใหเ้ป็นกรณีพิเศษ เพอืประโยชน์

ในการคาํนวณบาํเหน็จ 
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ขอ้  226    เมอืคณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามขอ้ 225  แลว้ ใหเ้สนอความเห็นในการ

พิจารณาการเลือนขนัเงินเดือนใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูถ้ึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษ       

เพอืประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จ ต่อนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเพอืพิจารณา 

  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เสนอเรอืงการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือนกรณี        

พิเศษและความเห็นตามวรรคหนึง ให ้ ก.จ.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  ขอ้  227    การสงัเลือนขนัเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสาํหรบัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วน    

จงัหวดัผูถ้ึงแก่ความตายเนอืงจากการปฏิบตัิหนา้ทรีาชการดงักล่าว  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

เป็นผูม้ีอาํนาจสงัตามมติของ  ก.จ.จ. ตามขอ้  226 โดยใหม้ีผลเพือประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จเท่านนั 

หมวด  11 

ระเบียบเกยีวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน 

  ขอ้  228  ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักาํหนดสว่นราชการเพอืรองรบัอาํนาจหนา้ทีตาม                

ทกีาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด กฎหมายว่าดว้ยการกาํหนดแผนและขนัตอนการ

กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  และกฎหมายอนืทีกาํหนดอาํนาจหนา้ทใีหแ้ก่องคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั 

  ในการกาํหนดโครงสรา้งส่วนราชการตามวรรคหนึง ใหค้าํนึงถึงความตอ้งการ และ               

ความเหมาะสมขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  โดยใหม้ีการแบ่งส่วนราชการดงัต่อไปนี 

    (1)  สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

    (2)  กอง หรือส่วนราชการทเีรียกชอือย่างอนื 

  ใหส้่วนราชการตาม (1)  มีฐานะเป็นกอง 

ขอ้  229    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัประกาศกาํหนดกองหรือส่วนราชการทเีรียกชือ     

อย่างอืนตามขอ้ 228  วรรคสอง (2)   ซงึถือว่าเป็นส่วนราชการทีมีความจาํเป็นในการบรหิารราชการของ        

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด ดงันี 

    (1)  กองกิจการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด 

    (2)  กองแผนและงบประมาณ 

    (3)  กองคลงั 

    (4)  กองช่าง 

    (5)  หน่วยตรวจสอบภายใน 

  ใหส้่วนราชการตาม (5)  เป็นส่วนราชการทีมีฐานะตาํกว่ากอง โดยใหขึ้นตรงต่อ                         

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  



  79

ขอ้  230    ภายใตบ้งัคบัขอ้ 228  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอาจประกาศกาํหนดกอง  

หรือส่วนราชการอนืไดต้ามความเหมาะสม และความจาํเป็นขององคก์ารบริหารส่วนจังหวดั   โดยความ  

เห็นชอบของ  ก.จ.จ.  

ขอ้  231    ในการประกาศกาํหนดกองหรือสว่นราชการตามขอ้ 230 ใหอ้งคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั จัดทาํเป็นประกาศองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั โดยใหก้าํหนดอาํนาจหนา้ทีความรบัผิดชอบของ

กองหรือส่วนราชการทเีรียกชืออย่างอนืภายในกรอบทีกาํหนด ดงันี 

(1) สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ใหมี้หนา้ทีความรบัผิดชอบเกียวกบั  

ราชการทวัไปขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด และราชการทีมิไดก้าํหนดใหเ้ป็นหนา้ทีของกอง  หรือส่วน        

ราชการใด ในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยเฉพาะ รวมทงักาํกบัและเรง่รดัการปฏิบติัราชการของส่วน      

ราชการในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบติัราชการของ          

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด 

(2) กองกิจการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั มีหนา้ทีความรบัผิดชอบเกียวกบั 

งานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั การประชุมกรรมการต่าง ๆ ของสภาองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั การจดัทาํระเบียบวาระการประชมุ รายงานการประชมุ การติดตามผลการปฏิบติัตามมติของสภา

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั งานเกียวกบัระเบียบ 

กฎหมาย ขอ้บงัคับการประชุม การตงักระทูถ้าม ขอ้ซกัถามของสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั งาน

ระเบียบการทะเบียนประวตัิและสิทธิสวสัดิการของสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และงานอืน ๆ     

ทเีกียวขอ้งและทีไดร้บัมอบหมาย 

(3) กองแผนและงบประมาณ มีหนา้ทีความรบัผิดชอบเกียวกบังานวิเคราะห ์

นโยบายและแผนงานการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั การประสานการจดัทาํแผนพฒันา

จงัหวดัตามระเบียบทีคณะรฐัมนตรีกาํหนด งานคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

คณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั  การจดัทาํขอ้บญัญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจดัระบบขอ้มลูขององคก์ารบริหาร  

ส่วนจงัหวดั และงานอนื ๆ ทเีกียวขอ้งและทีไดร้บัมอบหมาย 

(4) กองคลงั มีหนา้ทีความรบัผิดชอบเกียวกบังานการจ่าย การรบั การนาํส่งเงิน               

การเก็บรกัษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาํคญั ฎีกา งานเกียวกบัเงินเดือน  ค่าจา้ง    

ค่าตอบแทน เงินบาํเหน็จ บาํนาญ เงินอนื ๆ งานเกียวกบัการจดัทาํงบประมาณ ฐานะทางการเงิน  

การจดัสรรเงินต่าง ๆ  การจดัทาํบญัชีทุกประเภท ทะเบียนคมุเงินรายไดแ้ละรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคมุ

การเบิกจ่าย งานทาํงบทดลองประจาํเดือน ประจาํปี งานเกียวกบัการพสัดขุององคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด

และงานอนื ๆ ทีเกียวขอ้งและทไีดร้บัมอบหมาย 
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(5) กองช่าง มีหนา้ทีความรบัผิดชอบเกียวกบัการสาํรวจ ออกแบบ การจดัทาํขอ้ 

มลูทางดา้นวิศวกรรม การจดัเก็บและทดสอบคณุภาพวสัด ุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ  

การก่อสรา้ง งานการควบคมุอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบติังานการก่อสรา้งและซ่อม

บาํรุง การควบคมุการก่อสรา้งและซ่อมบาํรุง งานแผนงานดา้นวิศวกรรมเครืองจกัรกล  การรวบรวมประวติั

ติดตาม ควบคมุการปฏิบติังานเครืองจกัรกล การควบคมุ การบาํรุงรกัษาเครืองจกัรกลและยานพาหนะ            

งานเกียวกบัแผนงาน ควบคมุ เก็บรกัษา การเบิกจ่ายวสัด ุอปุกรณ ์อะไหล่ นาํมนัเชอืเพลิง และงานอนื ๆ      

ทเีกียวขอ้งและทีไดร้บัมอบหมาย 

(6) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหนา้ทคีวามรบัผิดชอบเกียวกบังานการตรวจสอบ      

บญัชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรบัเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรกัษาหลกัฐานการบญัชี งาน

ตรวจสอบพสัดแุละการเก็บรกัษา งานตรวจสอบทรพัยส์ินและการหาประโยชนจ์ากทรพัยส์ินขององคก์าร 

บรหิารสว่นจงัหวดั และงานอนื ๆ ทีเกียวขอ้งและทีไดร้บัมอบหมาย 

ขอ้  232    การกาํหนดอาํนาจหนา้ทีความรบัผิดชอบของสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั กองหรือสว่นราชการทเีรียกชอือย่างอนืที องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัประกาศจดัตงัขึนใหก้าํหนดให้

ครอบคลมุภารกิจหนา้ทีขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด ตามทีกฎหมายกาํหนดหรือภารกิจหนา้ทีทีองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัตอ้งปฏิบติั และการกาํหนดอาํนาจหนา้ทคีวามรบัผิดชอบดงักล่าวตอ้งมีความชดัเจน

และไม่ซาํซอ้นระหว่างกองหรือสว่นราชการต่าง ๆ ในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นนั 

ขอ้  233    การแบ่งส่วนราชการภายใน สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด กองหรือ 

ส่วนราชการทีเรียกชอือย่างอืน ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจดัทาํเป็นประกาศองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

จดัแบ่งส่วนราชการภายในไดต้ามความเหมาะสมและความจาํเป็นของแต่ละองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

ดงันี 

(1) การจดัแบ่งสว่นราชการภายใน ใหพ้ิจารณาจดัแบ่งตามความเหมาะสมและ     

ความจาํเป็นตามภารกิจหนา้ทีและปรมิาณงานของส่วนราชการนนั โดยจดัแบ่ง ฝ่าย กลุม่หรือชืองานอืนใด

เป็นจาํนวนเท่าใดตามทีเห็นสมควรและเป็นทเีขา้ใจไดถ้ึงภารกิจหนา้ทีของฝ่ายหรือกลุ่มงานนนั 

(2) การกาํหนดอาํนาจหนา้ทีความรบัผิดชอบของส่วนราชการภายในทไีดจ้ดัแบ่ง 

นนั จะตอ้งกาํหนดใหม้ีความชดัเจน ไม่ซาํซอ้นกบัสว่นราชการอนื และตอ้งอยู่ภายในกรอบอาํนาจหนา้ที

ความรบัผิดชอบของ กองหรือสว่นราชการนนั 

ขอ้  234    การประกาศกาํหนดสว่นราชการขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั กาํหนด

อาํนาจ    หนา้ทีความรบัผิดชอบของส่วนราชการ และการจดัแบ่งส่วนราชการภายใน ตามขอ้ 231 และขอ้ 

233  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จดัทาํเป็นรา่งประกาศองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั แลว้เสนอให ้ ก.จ.จ. 
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ใหค้วามเห็นชอบ เมอื  ก.จ.จ.   พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด ลงนาม  

ในประกาศใชบ้งัคบัต่อไป 

ขอ้  235    การจดัตงักองหรือส่วนราชการทเีรียกชืออย่างอนืขนึใหม่ เพือรองรบัภารกิจ

หนา้ทีขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั หรือการปรบัปรุงการกาํหนดส่วนราชการขององคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั    ซงึมีการจดัตงักอง หรือส่วนราชการขึนใหม่ ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด เสนอเหตผุลความ

จาํเป็น และร่างประกาศองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กาํหนดกองหรือส่วนราชการขนึใหม่ เพอืให ้ ก.จ.จ.  

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ โดยใหมี้รายการ ดงันี 

(1) เหตผุล ความจาํเป็นทีตอ้งจดัตงักองหรือส่วนราชการขึนใหม ่

(2) ชือกองหรือส่วนราชการทเีรียกชอือย่างอนื 

(3) อาํนาจหนา้ทีความรบัผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นนั 

(4) ลกัษณะงานทีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ (3) คณุภาพและปรมิาณงานถึงขนาดตอ้ง             

จดัตงัเป็นหน่วยงานระดับ กองและกาํหนดอตัรากาํลงัขา้ราชการในส่วนราชการนนั 

(5) รา่งประกาศองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กาํหนดสว่นราชการทีปรบัปรุงใหม่ โดย

กาํหนดอาํนาจหนา้ทคีวามรบัผิดชอบของกองหรือสว่นราชการทเีรียกชอือย่างอนืและการจดัแบ่งส่วน    

ราชการภายในตามขอ้ 234 

  ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ.  ใหค้าํนึงถึงภารกิจอาํนาจหนา้ทีความรบัผิดชอบของ               

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดตามทกีฎหมายกาํหนดลกัษณะงานคณุภาพของงาน ปรมิาณงาน และความ     

จาํเป็นความเหมาะสม ตลอดทงัอตัรากาํลงัของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และงบประมาณ        

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

ขอ้  236    เมือ  ก.จ.จ.   ไดพ้ิจารณาการขอจดัตงัหรือปรบัปรุงการกาํหนดส่วนราชการ

ตามขอ้  235  แลว้ 

(1) มีมติเห็นชอบการจดัตงัหรือปรบัปรุงการกาํหนดสว่นราชการใหม่ และอตัรา            

กาํลงัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ทีกาํหนดในกองหรือสว่นราชการทีจดัตงัขึนใหม่ เป็นการปรบั

เกลียมาจากกองหรือส่วนราชการอนืภายในองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด โดยไม่เพิมอตัรากาํลงั ใหน้ายก 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลงนามในประกาศใชบ้งัคบั และดาํเนนิการตามมติ  ก.จ.จ.   

(2) มีมติเห็นชอบการจัดตงัหรือปรบัปรุงการกาํหนดสว่นราชการใหม่  และอตัรา               

กาํลงัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ทีกาํหนดในกองหรือสว่นราชการทีจดัตงัขึนใหม่ เป็นการ

กาํหนดตาํแหน่งเพมิใหม่ ใหเ้สนอเรืองการกาํหนดตาํแหน่งเพิมใหม่ให ้ ก.จ. ใหค้วามเห็นชอบก่อน 

(3) มีมติเป็นประการอนืใด ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัดาํเนินการตามมติของ            

ก.จ.จ. นนั 
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  ขอ้  237    อาํนาจหนา้ทขีองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และรองนายกองคก์าร                

บรหิารสว่นจงัหวดัในการควบคมุและรบัผิดชอบการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั                        

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

  ขอ้  238    ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ใหป้ลดัองคก์าร                  

บรหิารสว่นจงัหวดั มีอาํนาจหนา้ที ดงันี 

      (1) รบัผิดชอบควบคมุการปฏิบติัราชการประจาํในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั        

กาํหนดแนวทางและแผนการปฏิบติัราชการขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด และลาํดับความสาํคญัของ   

แผนการปฏิบติัราชการประจาํปีของส่วนราชการในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดใหเ้ป็นไปตามนโยบาย        

ของนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  รวมทงักาํกบั เรง่รดั ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการ      

ของส่วนราชการในองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด 

      (2) เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัและลกูจา้ง              

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั รองจากนายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด และรองนายกองคก์ารบรหิาร           

ส่วนจงัหวดั 

   ในการปฏิบติัราชการของปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จะใหมี้รองปลดัองคก์าร            

บรหิารสว่นจงัหวดัเป็นผูช่้วยสงัและปฏิบติัราชการดว้ย ก็ได ้

  ในกรณีทมีีรองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ใหร้องปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั    

เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรบัผิดชอบในการปฏิบติัราชการรองจากปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

  ใหร้องปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั มีอาํนาจหนา้ทีตามทปีลดัองคก์ารบริหารส่วน   

จงัหวดัมอบหมาย 

  ขอ้  239    ในสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั มีหวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิาร   

ส่วนจงัหวดัคนหนงึ เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาขา้ราชการและลกูจา้ง   และรบัผิดชอบในการปฏิบติั             

ราชการของสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันนั 

  ขอ้  240    ในกองหรือสว่นราชการทเีรียกชอือย่างอนื มีผูอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้             

ส่วนราชการทีเรียกชอือย่างอืนคนหนึงเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาขา้ราชการและลกูจา้ง และรบัผิดชอบ        

ในการปฏิบติัราชการของกองหรือสว่นราชการนนั 

  ขอ้  241    ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั การกาํหนดให ้      

ตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตาํแหน่งใดทีมิไดก้าํหนดไวต้ามประกาศนี บงัคบับญัชา    

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในส่วนราชการใด ฐานะใด  ใหเ้ป็นไปตามทีนายกองคก์ารบริหาร 

ส่วนจงัหวดัมอบหมายโดยทาํเป็นหนงัสือ    
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   ขอ้  242    นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอาจมอบอาํนาจในการสงั การอนญุาต                       

การอนมุัติ หรือการปฏิบติักิจการทีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะพงึปฏิบตัิ หรือดาํเนินการตาม

กฎหมายใด ใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งใดในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัปฏิบติัราชการแทนก็ได ้ ทงันี ใหเ้ป็นไป 

ตามกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด 

  ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั อาํนาจในการสงั การอนญุาต  

การอนมุัติ  การปฏิบติัราชการ  หรือการดาํเนินการอนืทผีูด้าํรงตาํแหน่งใดจะพงึปฏิบติั หรือดาํเนินการ     

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือคาํสงัใดหรอืมติของคณะรฐัมนตรีในเรอืงใด  ถา้กฎหมาย ระเบียบ    

ขอ้บงัคับ หรือคาํสงัใด  หรือมติของคณะรฐัมนตรีในเรอืงนนั มิไดก้าํหนดเรืองการมอบอาํนาจไวเ้ป็นอย่าง

อนื หรือมิไดห้า้มเรืองการมอบอาํนาจไว ้ผูด้าํรงตาํแหน่งนนัอาจมอบอาํนาจใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งอนืปฏิบติั

ราชการแทนได ้ดงันี 

      (1) ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอาจมอบใหร้องปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั                  

ผูอ้าํนวยการกอง หรือหวัหนา้สว่นราชการทเีรียกชอือย่างอนื 

      (2)  ผูอ้าํนวยการกอง หรือหวัหนา้ส่วนราชการทเีรียกชอือย่างอนื อาจมอบให ้                          

ขา้ราชการในกองหรือส่วนราชการนนั  

การมอบอาํนาจใหป้ฏิบติัราชการแทนตามวรรคสองใหท้าํเป็นหนงัสือ 

  ขอ้  243    เมือมีการมอบอาํนาจตามขอ้  242  โดยชอบแลว้ ผูร้บัมอบอาํนาจมีหนา้ท ี           

ตอ้งรบัมอบอาํนาจนนั  และจะมอบอาํนาจนนัใหแ้ก่ผูด้าํรงตาํแหน่งอนืต่อไปไม่ได ้

  ขอ้  244    ในการมอบอาํนาจตามขอ้ 242  วรรคสอง (1) และ (2)  ใหผู้ม้อบอาํนาจ       

พิจารณาถึงการอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเรว็ในการปฏิบตัิราชการ  การกระจาย           

ความรบัผิดชอบตามสภาพของตาํแหน่งของผูม้อบอาํนาจ  และผูร้บัมอบอาํนาจตอ้งปฏิบติัหนา้ทีที                

ไดร้บัมอบอาํนาจตามวตัถปุระสงคข์องการมอบอาํนาจดังกลา่ว 

  เมอืไดม้อบอาํนาจแลว้ ผูม้อบอาํนาจมีหนา้ทีกาํกบัติดตามผลการปฏิบติัราชการ           

ของผูร้บัมอบอาํนาจ และใหม้ีอาํนาจแนะนาํและแกไ้ขการปฏิบติัราชการของผูร้บัมอบอาํนาจได ้

  ขอ้  245    การรกัษาราชการแทนนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ในกรณีทีนายก                  

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบติัราชการได ้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย                

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด  

  ขอ้  246    ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ในกรณีทีไม่ม ี                      

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัราชการได ้ใหร้องปลดัองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั เป็นผูร้กัษาราชการแทน    ถา้มีรองปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดหลายคน ใหน้ายกองคก์าร  
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บรหิารสว่นจงัหวดัแตง่ตงัรองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัคนใด คนหนึงเป็นผูร้กัษาราชการแทน                

ถา้ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งรองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิราชการได ้ให ้             

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแต่งตงัขา้ราชการในองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัซงึดาํรงตาํแหน่งไม่ตาํ            

กว่าผูอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอนืเป็นผูร้กัษาราชการแทน 

  ในกรณีทไีม่มีรองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัราชการได ้   

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะแต่งตงัขา้ราชการในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดซงึดาํรงตาํแหน่ง          

ไม่ตาํกว่าผูอ้าํนวยการกองหรือหวัหนา้ส่วนราชการทีเรียกชอือย่างอนืเป็นผูร้กัษาราชการแทนก็ได ้

  ขอ้  247    ภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ในกรณีทีไม่มีผูด้าํรง   

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง หรือหวัหนา้สว่นราชการทีเรียกชอือย่างอนื ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

แต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในกองหรือส่วนราชการนนัคนใดคนหนึงทีเห็นสมควรใหเ้ป็น    

ผูร้กัษาราชการแทนได ้    แต่เพอืความเหมาะสมแก่การรบัผิดชอบการปฏิบตัิราชการในกองหรือส่วน        

ราชการนนั   นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอาจแต่งตงัขา้ราชการคนใดคนหนึงซงึดาํรงตาํแหน่งไม่ตาํ   

กว่าผูอ้าํนวยการกอง หรือหวัหนา้ส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอนื เป็นผูร้กัษาราชการแทน ก็ได ้

  ขอ้  248    ใหผู้ร้กัษาราชการแทนมีอาํนาจหนา้ทีเช่นเดียวกบัผูซ้งึตนแทน 

  ในกรณีทมีีผูด้าํรงตาํแหน่งใด หรือผูร้กัษาราชการแทนผูด้าํรงตาํแหน่งนนัมอบหมาย         

หรือมอบอาํนาจใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งอนืปฏิบติัราชการแทน   ใหผู้ป้ฏิบตัิราชการแทนมีอาํนาจหนา้ทเีช่น        

เดียวกบัผูซ้งึมอบหมายหรือมอบอาํนาจ 

  ในกรณีทมีีกฎหมายอนืแต่งตงัใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งใดเป็นกรรมการ หรือใหมี้อาํนาจ                    

หนา้ทีอย่างใด   ใหผู้ร้กัษาราชการแทนหรือผูป้ฏิบตัิราชการแทน มีอาํนาจหนา้ทเีป็นกรรมการหรือม ี      

อาํนาจหนา้ทเีช่นเดียวกบัผูด้าํรงตาํแหน่งนนัในการรกัษาราชการแทน หรือปฏิบติัราชการแทนดว้ย                

แลว้แต่กรณี 

  ขอ้  249    การเป็นผูร้กัษาราชการแทนตามทีกาํหนดในประกาศนี  ไม่กระทบกระเทือน

อาํนาจนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ซงึเป็นผูบ้งัคบับญัชาทีจะแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่น

จงัหวดัอนื เป็นผูร้กัษาราชการแทนตามอาํนาจหนา้ททีมีีอยู่ตามกฎหมาย 

  ในกรณีทมีีการแต่งตงัผูร้กัษาราชการแทนตามวรรคหนึง ใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งรองพน้               

จากความเป็นผูร้กัษาราชการแทนนบัแต่เวลาทผีูไ้ดร้บัการแต่งตงัตามวรรคหนึงเขา้รบัหนา้ที 

  ขอ้  250    ในกรณีทีตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาํแหน่งอนืว่างลง               

หรือผูด้าํรงตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิราชการได ้และเป็นกรณีทีมิไดม้ีการกาํหนดไวเ้กียวกบัการปฏิบติั   

ราชการแทนและการรกัษาราชการแทน    ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั มีอาํนาจสงัใหข้า้ราชการ  
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องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดทีเห็นสมควรโดยใหพ้ิจารณาถึงความรูค้วามสามารถ ความเหมาะสมและเป็น

ประโยชนต์่อทางราชการสงูสดุ ใหร้กัษาการในตาํแหน่งนนัได ้

  ผูร้กัษาการในตาํแหน่งตามวรรคหนึง ใหม้ีอาํนาจหนา้ทีตามตาํแหน่งทีรกัษาการนนั             

ในกรณีทมีีกฎหมายอนื กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรฐัมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ              

คาํสงัผูบ้งัคับบญัชาแต่งตงัใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งนนั เป็นกรรมการ หรือใหม้ีอาํนาจหนา้ทีใด ก็ใหผู้ร้กัษาการ         

ในตาํแหน่งทาํหนา้ทีกรรมการหรือมีอาํนาจหนา้ทีอย่างนนั ในระหว่างทีรกัษาการในตาํแหน่ง แลว้แต่กรณี 

หมวด  12 

กิจการอันเกยีวกับการบริหารงานบุคคล 

ส่วนท ี1 

การสงัข้าราชการประจาํองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

  ขอ้  251    ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัโดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.  มีอาํนาจ              

สงัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหป้ระจาํองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเป็นการชวัคราว  โดยใหพ้น้         

จากตาํแหน่งหนา้ทเีดิมได ้ ในกรณีทมีีเหตผุลความจาํเป็น  ดงัต่อไปนี 

       (1)  เมอืขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมีกรณีถกูกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นท ี         

สงสยัว่ากระทาํผิดวินยัอย่างรา้ยแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาว่ากระทาํความผิดอาญา  เวน้แต่

เป็นความผิดทไีดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือกรณีทีถกูฟ้องนนั  พนกังานอัยการรบัเป็น

ทนายแกต่้างใหแ้ละถา้ใหผู้น้นัคงอยู่ในตาํแหน่งหนา้ทีเดิมต่อไปจะเป็นอปุสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน  

หรืออาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

       (2)  เมอืขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักระทาํหรือละเวน้กระทาํการใดจน           

ตอ้งคาํพิพากษาถึงทสีดุว่าเป็นผูก้ระทาํความผิดอาญา  และผูม้ีอาํนาจดงักล่าวพิจารณาเห็นว่าขอ้เท็จจรงิ

ทปีรากฏตามคาํพิพากษาถึงทสีดุนนัไดค้วามประจกัษ์ชดัอยู่แลว้ว่าการกระทาํหรือละเวน้กระทาํการนนั

เป็นความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง 

       (3)  เมอืขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัละทิงหรือทอดทิงหนา้ทีราชการ  และ           

ผูบ้งัคบับญัชาไดด้าํเนินการสืบสวนแลว้เห็นว่าไม่มีเหตผุลอนัสมควร  และการละทิงหรือทอดทิงหนา้ที           

ราชการนนัเป็นเหตใุหเ้สียหายแก่ราชการอย่างรา้ยแรง 

       (4)  เมอืขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักระทาํผิดวินยัอย่างรา้ยแรงและไดร้บั

สารภาพเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชา  หรือใหถ้อ้ยคาํรบัสารภาพต่อผูม้ีหนา้ทสีืบสวนหรือคณะกรรมการ

สอบสวนตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินยั  การใหอ้อกจากราชการการ

อทุธรณแ์ละการรอ้งทุกขแ์ละไดมี้การบนัทกึถอ้ยคาํรบัสารภาพเป็นหนงัสือ 
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       (5)  เมอืขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมีกรณีถกูแต่งตงัคณะกรรมการขึน           

ทาํการสอบสวนในกรณีถกูกล่าวหา  หรือมีเหตุอนัควรสงสยัว่าเป็นผูข้าดคณุสมบติั  หรอืมลีกัษณะ            

ตอ้งหา้มสาํหรบัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

       (6)  เมอืขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมีกรณีถกูแต่งตงัคณะกรรมการขึน            

ทาํการสอบสวน  หรือมีการใชส้าํนวนการสอบสวนพิจารณาดาํเนินการในกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหต ุ        

อนัควรสงสยัว่าหย่อนความสามารถในอนัทจีะปฏิบติัราชการ บกพรอ่งในหนา้ทรีาชการหรือประพฤติตน  

ไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ทีราชการหรือมีกรณีทปีรากฏชดัแจง้ตามมาตรฐานทวัไปเกียวกบัวินยั การ

รกัษาวินยั  และการดาํเนินการทางวินยั 

       (7)  เมอืขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูด้าํรงตาํแหน่งใดมีกรณีถกูกล่าวหา    

หรือมีกรณีเป็นทสีงสยัว่ามีพฤติการณไ์ม่เหมาะสมทีจะปฏิบติัหนา้ทีราชการในตาํแหน่งนนัซงึ

ผูบ้งัคบับญัชาไดส้ืบสวนแลว้เห็นว่ากรณีมีมลู  และถา้ใหผู้น้นัคงอยู่ในตาํแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการ

เสียหาย             แก่ราชการ 

       (8)  เมอืขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไดร้บัอนญุาตใหล้าไปปฏิบตัิงานใน      

องคก์ารระหว่างประเทศ 

       (9)  เมอืขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไดร้บัอนญุาตใหล้าติดตามคู่สมรส             

ซงึไปปฏิบติัหนา้ทีราชการ  หรือไปปฏิบติังานในต่างประเทศ 

       (10)  เมอืขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดร้บัทนุรฐับาลหรือทุนขององคก์าร  

บรหิารสว่นจงัหวดัใหไ้ปศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศ  หรือต่างประเทศ 

       (11)  กรณีอืนทมีีเหตผุลความจาํเป็นพิเศษเพือประโยชนแ์ก่ราชการ โดยไดร้บัความ 

เห็นชอบจาก  ก.จ.จ. 

  ขอ้  252    ในการเสนอขอให ้ ก.จ.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการสงัขา้ราชการองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัใหป้ระจาํองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ใหแ้สดงรายละเอยีดในคาํเสนอขอ  ดงัต่อไปนี 

      (1)  คาํชีแจง  เหตผุลความจาํเป็นและประโยชนแ์ก่ราชการ  และระยะเวลาทีจะสงั          

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหป้ระจาํองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ทงันี  ตอ้งไม่เกินหกเดือน           

เวน้แต่การสงัประจาํองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัตามขอ้  251 (8) (9) และ(10)  ใหส้งัไดไ้ม่เกินระยะเวลาที          

ผูน้นัไดร้บัอนญุาตใหล้า 

      (2)  หนา้ทีและความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิราชการทีจะมอบหมายแก่ผูถู้กสงัให ้  

ประจาํองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ยกเวน้กรณีตามขอ้  251 (8) (9) และ (10) 
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  ขอ้  253    การสงัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัใหป้ระจาํองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั    ใหน้ายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดสงัไดต้ามมติของ ก.จ.จ.  เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนบัแต่วนัที

ถกูสงัใหป้ระจาํ  เวน้แต่ กรณีสงัประจาํองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตามขอ้ 251 (8) (9) และ (10)  ใหส้งัได้

ไม่เกินระยะเวลาทีผูน้นัไดร้บัอนุญาตใหล้า 

  เมอืมีการสงัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูใ้ดใหป้ระจาํองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัแลว้  และถา้นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด เห็นว่ายงัมีเหตผุลความจาํเป็นพิเศษทีจะตอ้งสงั                 

ใหผู้น้นัประจาํต่อไปอีกเกินกาํหนดเวลาตามวรรคหนึง ใหข้อความเห็นชอบขยายเวลาต่อ  ก.จ.จ. ไดอี้ก          

ไม่เกินหนงึปี  ทงันี ใหข้อขยายเวลาก่อนวนัครบกาํหนดเวลาเดิมไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั   เวน้แต่กรณีทีมี 

เหตผุลความจาํเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ ก.จ.จ. ก่อนวนัครบกาํหนดเวลาเดิมนอ้ย 

กว่าสามสิบวนัได ้

  การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองใหน้าํความขอ้ 252 (1) และ (2) มาใช ้             

บงัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้  254    ในการเสนอขอให ้ ก.จ.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการสงัขา้ราชการองคก์าร        

บรหิารสว่นจงัหวดัใหป้ระจาํองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสาํหรบักรณีมีเหตผุลความจาํเป็นตามขอ้ 251 (8)           

(9) (10) หรือ (11)    หากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเห็นว่า เพอืประโยชนต่์อการบริหารราชการของ              

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด และใหมี้เจา้หนา้ทีปฏิบติังานทดแทนในตาํแหน่งผูท้ถีูกสงัใหป้ระจาํองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดดาํเนินการตามขอ้ 252 (1) และ (2)  และใหเ้สนอขอ

กาํหนดตาํแหน่งประจาํองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัเพมิใหม่  เพือรองรบัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วน 

จงัหวดั ผูถู้กสงัใหป้ระจาํดงักล่าวเป็นการเฉพาะตัว โดยใหก้าํหนดเป็นเงือนไขว่า หากตาํแหน่งประจาํ   

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดว่างลงใหยุ้บเลิกตาํแหน่งได ้  

  สาํหรบัการสงัประจาํองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดตามวรรคหนงึ  เมือ ก.จ.จ. พิจารณา             

ใหค้วามเห็นชอบแลว้    ให ้ก.จ.จ. เสนอเรืองการขอกาํหนดตาํแหน่งประจาํองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด  

พรอ้มดว้ยเหตผุลความจาํเป็นในการสงัขา้ราชการผูน้นัประจาํองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั  ให ้ก.จ.ให ้    

ความเห็นชอบก่อน   

  เมอื  ก.จ.จ. และ ก.จ. ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบตามวรรคสองแลว้ ใหน้ายกองคก์าร     

บรหิารสว่นจงัหวดัสงัขา้ราชการผูน้นัใหป้ระจาํองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด ตามความเห็นชอบของ ก.จ.จ. 

และใหน้าํความทีกาํหนดในขอ้ 253  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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  ขอ้  255    เมือนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสงัผูใ้ดใหป้ระจาํองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั  โดยมีเหตผุลความจาํเป็นในกรณีใดแลว้    เมอืหมดความจาํเป็นหรือครบกาํหนดเวลาตามขอ้ 253  

ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัโดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ. สงัใหผู้น้นัดาํรงตาํแหน่งเดิม หรือแต่งตงั 

ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัเดียวกบัทีผูน้นัมีคณุสมบติัตรงตามคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งนนั 

  ขอ้  256    การใหพ้น้จากตาํแหน่ง การใหไ้ดร้บัเงินเดือน การแต่งตงั การเลือนขนัเงินเดือน    

การดาํเนินการทางวินยั  และการใหอ้อกจากราชการของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทถีูกสงัให ้ 

ประจาํองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัใหถื้อเสมือนว่าผูถู้กสงันนัดาํรงตาํแหน่งเดิม 

ส่วนท ี2 

การสงัข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ 

  ขอ้  257    นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดมอีาํนาจสงัใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิาร             

ส่วนจงัหวดัในส่วนราชการหนงึไปช่วยปฏิบติัราชการในอีกส่วนราชการหนึงในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั       

เดียวกนัเป็นการชวัคราวได ้โดยไม่ขาดจากหนา้ทใีนตาํแหน่งเดิม 

  การสงัใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัใหไ้ปช่วยปฏิบติัราชการตามวรรคหนึง      

ใหค้าํนึงถึงภารกิจ หนา้ททีตีอ้งไปปฏิบติัมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความรูค้วามสามารถและตาม

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัผูน้นัดว้ย 

  ขอ้  258    หา้มมิใหส้งัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไปช่วยปฏิบติัราชการใน                 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดอืน  ส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถินอนื               

เวน้แต่กรณีมีความจาํเป็นและสาํคญัอย่างยิง เพอืประโยชนข์องทางราชการโดยรวม  นายกองคก์าร   

บรหิารสว่นจงัหวดั อาจสงัใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไปช่วยปฏิบติัราชการในองคก์าร            

บรหิารสว่นจงัหวดัอนื  ส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถนิอนืได ้โดย            

ใหพิ้จารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดความเสียหายกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตน้สงักดัเป็นหลกั และ               

ตอ้งอยูภ่ายใตเ้งอืนไขดงัน ี

(1) องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดและหน่วยงานทจีะขอยืมตวัขา้ราชการองคก์าร              

บรหิารสว่นจงัหวดัไดท้าํความตกลงกนัโดยทาํเป็นหนงัสือ 

(2) ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูท้จีะถูกสงัใหไ้ปช่วยปฏิบตัิราชการจะ           

ตอ้งสมคัรใจทีจะไปช่วยปฏิบติัราชการในหน่วยราชการอนืนนั โดยมีหนงัสือยินยอม 

(3) ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัผูน้นัตอ้งเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถใน      

งานตามภารกิจทีไปช่วยปฏิบติัราชการนนั และตรงตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของตาํแหน่งผูน้นัดว้ย 
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(4) การสงัขา้ราชการใหช่้วยปฏิบตัิราชการ  ใหส้งัไดเ้ป็นการชวัคราวครงัละไม่เกิน                  

6  เดือน และในกรณีเดยีวกนัใหส้งัช่วยปฏิบตัิราชการไดไ้ม่เกิน 2 ครงั และเมอืครบกาํหนดแลว้ ใหส้ง่                

ตวัขา้ราชการผูน้นัคืนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตน้สงักดัโดยเร็ว 

  ขอ้  259    การขอยืมตัวขา้ราชการ พนกังานหรือลกูจา้งของส่วนราชการ หน่วยงาน                     

ของรฐั  รฐัวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถนิอนืมาช่วยปฏิบตัิราชการในองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด                     

ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

ส่วนท ี3 

การพัฒนาข้าราชการ 

ขอ้  260    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมีการพฒันาผูไ้ดร้บัการบรรจุเขา้รบัราชการ   

เป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก่อนมอบหมายหนา้ทใีหป้ฏิบติัเพือใหรู้ร้ะเบียบแบบแผนของ  

ทางราชการ หลกัและวิธีปฏิบติัราชการ  บทบาท และหนา้ทีของขา้ราชการในระบอบประชาธิปไตยอนัมี      

พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุและแนวทางปฏิบตัิตนเพือเป็นขา้ราชการทีดี  

  ขอ้  261    การพฒันาขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตามขอ้ 260  ตอ้งดาํเนินการ

พฒันาใหค้รบถว้นตามหลกัสตูรท ี ก.จ. กาํหนด เช่น การพฒันาดา้นความรูพื้นฐานในการปฏิบติัราชการ  

ใหใ้ชว้ิธีการฝึกอบรมในหอ้งฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  หรือ  การพฒันาตนเองก็ได ้

 หากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมีความประสงคจ์ะพฒันาเพมิเติมใหส้อดคลอ้งกบัความ            

จาํเป็นในการพฒันาของแต่ละองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัก็ใหก้ระทาํได ้   ทงันี  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั          

ทจีะดาํเนินการจะตอ้งใชห้ลกัสตูรที  ก.จ. กาํหนดเป็นหลกัสตูรหลกั และเพมิเติมหลกัสตูรตามความจาํเป็น

ทอีงคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป 

  ขอ้  262    การพฒันาเกียวกบัการปฏิบติังานในหนา้ท ี ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

สามารถเลือกใชว้ิธีการพฒันาอืน ๆ  ได ้ เช่น  การพฒันาโดยผูบ้งัคบับญัชา  และการฝึกภาคสนาม 

 ขอ้  263    การพฒันานี  อาจกระทาํไดโ้ดยสาํนกังาน ก.จ. องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  

ตน้สงักดั  หรือสาํนกังาน ก.จ. รว่มกบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตน้สงักดั หรือองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด

ตน้สงักดัรว่มกบัส่วนราชการอนืก็ได ้

  ขอ้  264    การดาํเนินการพัฒนาขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดบรรจุใหม่น ี ให้

กระทาํภายในระยะเวลาทีขา้ราชการนนัยงัอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตัิหนา้ทรีาชการ 
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 ขอ้  265    การพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดับรรจใุหม่ใหด้าํเนินการ  ดงันี 

      (1)  การปฐมนิเทศ  ใหก้ระทาํในระยะแรกของการบรรจเุขา้รบัราชการ 

      (2)  หลกัสตูรการพฒันา  ทใีหเ้ป็นไปตามหลกัสตูรที  ก.จ. กาํหนด  ประกอบดว้ย              

การพฒันาความรูพ้นืฐานในการปฏิบติัราชการสาํหรบัขา้ราชการบรรจใุหม่  และการพฒันาเกียวกบังาน  

ในหนา้ทีความรบัผิดชอบตามทอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํหนด 

      (3)  การเลือกวิธีการพฒันาขา้ราชการ  ใหเ้ลือกวิธีการใดวิธีการหนึงหรือ หลายวิธีการ                

ควบคู่กนัไป  แลว้แต่ความเหมาะสมของแต่ละองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด เช่น การงบประมาณ   สือการ                 

ฝึกอบรม  วิทยากร  ระยะเวลา  กาํลงัคนทรีบัผิดชอบการฝึกอบรม  และกาํหนดกลุม่เป้าหมายทีจะเขา้รบั                 

การอบรม 

      (4)  ประเมินผลและติดตามผลการพฒันา    โดยประเมินความรูแ้ละทกัษะตลอดจน                

ทศันคติของผูเ้ขา้รบัการพฒันา  และติดตามการนาํผลไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

  ขอ้  266    ใหผู้บ้งัคับบญัชามีหนา้ทีพฒันาผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา  เพอืเพิมพนูความรู ้          

ทกัษะ  ทัศนคติทดีี  คณุธรรม  และจรยิธรรม  อนัจะทาํใหป้ฏิบตัิหนา้ทรีาชการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ      

 ขอ้  267    ใหผู้บ้งัคับบญัชาทกุระดบัมีหนา้ทีรบัผิดชอบในการควบคมุดแูลและการ

พฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาโดยตรง  รวมทงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทเีพงิยา้ยหรือโอน

มาดาํรงตาํแหน่ง  ซงึอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของตน 

  ขอ้  268    การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชานนั  ผูบ้งัคับบญัชาอาจเป็นผูด้าํเนินการเองหรือ         

มอบหมายใหส้าํนกังาน ก.จ. หรือผูท้เีหมาะสมดาํเนินการ หรือดาํเนินการรว่มกบัสาํนกังาน  ก.จ.  หรือ  

ส่วนราชการ หน่วยงานอนืทีองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเห็นสมควร  โดยเลือกวิธีทีเหมาะสมกบัการพฒันา  

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุม่ ซงึอาจใชว้ิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพฒันาอนื ๆ     โดย 

พิจารณาดาํเนินการตามความจาํเป็นในการพฒันาจากการวิเคราะหปั์ญหาในการปฏิบติังาน  การจดัทาํ

แผนพฒันารายบคุคลหรือขอ้เสนอของผูใ้ตบ้งัคับบญัชาเอง 

  ขอ้  269    การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชานนั  ตอ้งพฒันาทงั  5  ดา้น  ไดแ้ก่ 

      (1)  ดา้นความรูท้วัไปในการปฏิบติังาน  ไดแ้ก่  ความรูท้เีกียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน    

โดยทวัไป  เช่น  สถานที  โครงสรา้งของงาน  นโยบายต่าง ๆ  

      (2)  ดา้นความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละตาํแหน่ง  ไดแ้ก่  ความรู้

ความสามารถในการปฏิบตัิงานของตาํแหน่งหนึงตาํแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพดี์ด               

งานดา้นช่าง   
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      (3)  ดา้นการบรหิาร  ไดแ้ก่  รายละเอียดทเีกียวกบัการบรหิารงานและการบริหารคน    

เช่น  ในเรืองการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 

      (4)  ดา้นคณุสมบติัส่วนตวั  ไดแ้ก่  การช่วยเสรมิบุคลิกภาพทดีี  ส่งเสรมิใหส้ามารถ      

ปฏิบติังานรว่มกบับุคคลอืนไดอ้ย่างราบรืน และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสมัพนัธก์ารทาํงาน การสือ

ความหมาย  การเสรมิสรา้งสขุภาพอนามยั 

      (5)  ดา้นคณุธรรม  และจริยธรรม  ไดแ้ก่  การพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรมในการ             

ปฏิบติังาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบติังาน  การพฒันาคณุภาพชีวิต  เพอืประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  

อย่างมีความสขุ 

  ขอ้  270    ขนัตอนการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  แบ่งไดด้งันี 

       (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ใหก้ระทาํดงันี 

       (ก)   การหาความจาํเป็นในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน  หมายถึง              

การศึกษาวิเคราะหด์วู่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคนสมควรจะตอ้งไดร้บัการพฒันาดา้นใดบา้ง จึงจะ

ปฏิบติังานไดส้าํเรจ็อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานทีกาํหนดไว ้

   (ข)  ประเภทของความจาํเป็น  ไดแ้ก่  ดา้นความรูท้วัไปในการปฏิบติังาน            

ดา้นความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละตาํแหน่ง ดา้นการบริหาร ดา้นคณุสมบติัส่วนตวั และดา้น 

คณุธรรมและจรยิธรรม 

      (2)  การดาํเนินการพฒันา  ใหก้ระทาํดงันี 

   (ก)  การเลือกวิธีพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีเหมาะสม  เมือผูบ้งัคบับญัชาได ้       

ขอ้มลูทเีป็นประโยชนต่์อการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจากการหาความ จาํเป็นในการพัฒนาแลว้  

ผูบ้งัคบับญัชาควรนาํขอ้มลูเหลา่นนัมาพิจารณากาํหนดกลุ่มเปา้หมาย  และเรืองทผีูใ้ตบ้งัคบับญัชา

จาํเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันา  ไดแ้ก่  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีสมควรจะไดร้บัการพฒันามีใครบา้ง  และแต่ละคน

สมควรจะไดร้บัการพฒันาในเรอืงอะไร  ต่อจากนนัก็เลือกวิธีการพฒันาทีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาจ

เป็นวิธีการทดีาํเนินการไดใ้นขณะปฏิบติังาน  เช่น  การสอนงาน  การสบัเปลียนงาน การใหค้าํปรกึษา  หรือ

อาจเป็นวิธีการพฒันาอนื ๆ  เช่น  การฝึกอบรม  การศกึษาดงูาน  เป็นตน้ 

   (ข)  วิธีการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผูบ้งัคบับญัชาสามารถพฒันาผูใ้ตบ้งัคบั 

บญัชา โดยเลือกใชวิ้ธีการพฒันาไดห้ลายวิธีดว้ยกนั เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การสบัเปลียน

โยกยา้ยหนา้ที  การรกัษาราชการแทนหรือรกัษาการในตาํแหน่ง การส่งไปศึกษาดงูาน การฝึกอบรม 

ประชมุเชิงปฏิบติัการ และการสมัมนา  เป็นตน้ 

      (3)  ขนัการทดลองปฏิบตัิ  ใหก้ระทาํดงันี 
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   (ก)  ใหท้ดลองปฏิบตัิ  โดยเรมิตน้จากงานทีง่าย ๆ  ก่อน  แลว้ค่อยใหท้าํงานที 

ยากขึนตามลาํดบั 

   (ข)  ใหผู้บ้งัคบับญัชาทบทวนถึงเหตผุลและขนัตอนวิธีการทาํงาน เพอืตรวจสอบ              

ดวู่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจและเรียนรูวิ้ธีการทาํงานมากนอ้ยเพียงใด 

   (ค)  ช่วยแกไ้ขขอ้บกพรอ่งหรือขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ  ทีอาจเกิดขึน  โดยควรคาํนึง   

ถึงสิงเหล่านีดว้ยคือ  หลีกเลียงการวิพากษว์ิจารณใ์หย้กย่องชมเชยก่อนทจีะแกข้อ้ผิดพลาด  ใหผู้เ้ขา้รบั    

การสอนแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดว้ยตนเอง  อย่าแกไ้ขขอ้ผิดพลาดใหเ้กินขอบเขต  อย่าแกไ้ขขอ้ผิดพลาดต่อหนา้ 

ผูอื้น และอยา่ด่วนตาํหนิผูเ้ขา้รบัการสอนเร็วเกินไป 

   (ง)  กระตุน้และใหก้าํลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพอืใหมี้กาํลงัใจและมีความ                   

เชือมนัในตวัเองทจีะเรียนรูง้านต่อไป 

   (จ)  ใหด้าํเนินการสอนต่อไปเรอืย ๆ  จนแน่ใจไดว้่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้รียนรู ้             

และสามารถปฏิบติังานนนัไดถ้กูตอ้งจึงยุติการสอน 

      (4)  ขนัตอนติดตามผลใหก้ระทาํดงันี 

   (ก)  มอบหมายงานใหป้ฏิบติัดว้ยตนเอง  

   (ข)  เปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยัได ้ ในกรณีทีมีปัญหา 

   (ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานในระยะเรมิแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลง  

เมอืผูบ้งัคบับญัชาแน่ใจว่า  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตามทไีดร้บัการสอนไดถ้กูตอ้ง 

   (ง)  แจง้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบถึงผลการปฏิบตัิงาน ทงัในสว่นที

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัไดด้ี  และสว่นทียงัตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขเพมิเติมเพือเสรมิสรา้งความเชือมนัในตวัเอง   

และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งเพอืใหก้ารปฏิบติังานสมบูรณย์ิงขึน 

  ขอ้  271   ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จดัทาํแผนการพฒันาขา้ราชการองคก์าร           

บรหิารสว่นจงัหวดั เพอืเพิมพนูความรู ้ ทกัษะ  ทศันคติทีดี  คณุธรรมและจรยิธรรม  อนัจะทาํใหป้ฏิบตัิ 

หนา้ทีราชการในตาํแหน่งนนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

    ในการจดัทาํแผนการพฒันาขา้ราชการตามวรรคหนึง ตอ้งกาํหนดตามกรอบของแผน    

แม่บทการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัที  ก.จ. กาํหนด โดยใหก้าํหนดเป็นแผนการพฒันา

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหาร 

ส่วนจงัหวดันนั 

  ขอ้  272   ในการจดัทาํแผนการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด ใหอ้งคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัแต่งตงัคณะกรรมการจดัทาํแผนการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด 

ประกอบดว้ย 
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(1) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั      เป็นประธานกรรมการ 

(2) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั      เป็นกรรมการ 

(3) ผูอ้าํนวยการกอง และหวัหนา้ส่วนราชการอนื   เป็นกรรมการ 

(4) หวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ขอ้  273    แผนการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั อย่างนอ้ยตอ้ง                  

ประกอบดว้ย 

(1) หลกัการและเหตผุล 

(2) เป้าหมายการพฒันา 

(3) หลกัสตูรการพฒันา 

(4) วิธีการพฒันาและระยะเวลาดาํเนินการพฒันา 

(5) งบประมาณในการดาํเนินการพฒันา 

(6) การติดตามและประเมินผล 

ขอ้  274    หลกัการและเหตผุลในการจดัทาํแผนการพฒันา เป็นการหาความจาํเป็นใน     

การพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด   การศกึษาวิเคราะหถ์ึงความจาํเป็นทจีะตอ้งพฒันา                          

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาํแหน่งต่างๆ   ทงัในฐานะตวับุคคล  และฐานะตาํแหน่งตามที

กาํหนดในสว่นราชการตามแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตลอดทงัความจาํเป็นในดา้น

ความรูค้วามสามารถทวัไปในการปฏิบติังาน ดา้นความรูค้วามสามารถและทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละ

ตาํแหน่ง ดา้นการบรหิาร และดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม  

ขอ้  275    เป้าหมายในการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ตอ้งกาํหนดใหม้ี

ความชดัเจน และครอบคลมุขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทกุคน และตาํแหน่งตามแผนอตัรากาํลงั

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทุกตาํแหน่ง โดยกาํหนดใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตอ้งไดร้บั

การพฒันาทกุตาํแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปีของแผนการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด 

  ขอ้  276    หลกัสตูรการพฒันา สาํหรบัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัแต่ละ

ตาํแหน่งตอ้งไดร้บัการพฒันาอย่างนอ้ยในหลกัสูตรหนงึหรือหลายหลกัสตูร  ดงันี 

(1) หลกัสตูรความรูพ้นืฐานในการปฏิบติัราชการ 

(2) หลกัสตูรการพฒันาเกียวกบังานในหนา้ทรีบัผิดชอบ 

(3) หลกัสตูรความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละตาํแหน่ง 

(4) หลกัสตูรดา้นการบรหิาร 

(5) หลกัสตูรดา้นคณุธรรมและจริยธรรม 
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  ขอ้  277    วิธีการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัดาํเนินการเอง หรืออาจมอบหมายสาํนกังาน ก.จ. หรือผูท้เีหมาะสมดาํเนินการ  หรือดาํเนินการ

รว่มกบัสาํนกังาน ก.จ. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอนื   โดยวิธีการพฒันาวิธีใดวิธีหนึง หรือหลายวิธีก็ได ้

ตามความจาํเป็น ความเหมาะสม ดงันี 

(1) การปฐมนิเทศ 

(2) การฝึกอบรม  

(3) การศึกษา หรือดงูาน 

(4) การประชมุเชิงปฏิบติัการ หรือการสมัมนา 

(5) การสอนงาน การใหค้าํปรกึษาหรือวิธีการอนืทเีหมาะสม 

  ระยะเวลาดาํเนินการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตอ้งกาํหนดให ้           

เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายทเีขา้รบัการพฒันา วิธีการพฒันา และหลกัสตูรการพฒันาแต่ละหลกัสตูร 

  ขอ้  278    งบประมาณในการดาํเนินการพฒันา  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตอ้งจดัสรร

งบประมาณสาํหรบัการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตามแผนการพัฒนาขา้ราชการ

องคก์าร  บรหิารส่วนจงัหวดัอย่างชดัเจน แน่นอน เพือใหก้ารพฒันาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ขอ้  279    การติดตามและประเมินผลการพฒันา   องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดตอ้งจดัให้

มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  เพือให ้   

ทราบถึงความสาํเรจ็ของการพฒันา ความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงาน และผลการปฏิบติังานของ           

ผูเ้ขา้รบัการพฒันา  

  ขอ้  280    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจดัทาํแผนการพัฒนาขา้ราชการองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัตามขอ้  271  แลว้เสนอให ้ก.จ.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ. ตามวรรคหนงึ  ให ้ก.จ.จ. พิจารณาถึงความจาํเป็นในการ 

พฒันา กลุม่เป้าหมายทีเขา้รบัการพฒันา หลกัสตูรการพฒันา วิธีการพฒันาและระยะเวลาการพฒันา      

งบประมาณทีองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจดัสรรสาํหรบัการพฒันา เมอื ก.จ.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแลว้

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัประกาศใชบ้งัคบัเป็นแผนการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั       

ต่อไป 

  เมอืครบกาํหนดรอบระยะเวลาการใชแ้ผนการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่น

จงัหวดั  3 ปี แลว้ ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัดาํเนินการจดัทาํแผนการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิาร 

ส่วนจงัหวดัตาม  ขอ้  271  เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป  ทงันี ใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาของแผน

อตัรากาํลงัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัดว้ย 
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  ขอ้  281    ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ. ตามขอ้  280 หาก  ก.จ.จ.  เห็นว่าแผนการพัฒนา                   

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยงัไม่เหมาะสม  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัดาํเนินการปรบัปรุง 

แผนการพฒันาขา้ราชการดงักลา่วตามความเห็นของ  ก.จ.จ.  หากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมีความเห็น

ว่าแผนการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมีความเหมาะสมแลว้   และไดแ้จง้ยืนยนัแผน         

การพฒันาขา้ราชการ ต่อ ก.จ.จ.  ให ้ก.จ.จ. เสนอเรอืงพรอ้มความเห็นให ้ ก.จ.  พิจารณา 

  ผลการพิจารณาของ  ก.จ.  ตามวรรคหนงึ เป็นประการใด ให ้ ก.จ.จ.  และองคก์าร       

บรหิารสว่นจงัหวดัดาํเนินการตามความเห็นของ  ก.จ.   

  ขอ้  282    ให ้ ก.จ.จ. ตรวจสอบและกาํกบัดแูลใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัดาํเนินการ          

พฒันาขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตามแผนการพฒันาขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด            

ทไีดป้ระกาศใชบ้งัคบั  ทงันี  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดตอ้งจดัสรรงบประมาณเพือใหส้ามารถดาํเนินการ

ตามแผนการพฒันาขา้ราชการดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

  ขอ้  283    การพฒันาขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยการใหไ้ปศึกษาเพมิเติม          

ในประเทศ หมายถึง การเพมิพนูความรู ้ดว้ยการเรียนหรือการวิจยัตามหลกัสตูรของสถาบนัการศึกษาใน

ประเทศโดยใชเ้วลาในการปฏิบติัราชการ เพอืใหไ้ดม้าซงึปรญิญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

  ขอ้  284    ผูบ้งัคบับญัชาผูม้ีอาํนาจอนุมตัิใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไป

ศึกษาเพมิเติมในประเทศ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูมี้อาํนาจอนุมตัิ 

  การใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดไปศกึษาเพิมเติมในประเทศ ตามวรรคหนึง   

ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจารณาถึงอตัรากาํลงัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทมีีอยู่   

โดยใหม้ีผูป้ฏิบติังานเพียงพอ ไม่ใหเ้สียหายแก่ราชการและไม่ตอ้งตงัอตัรากาํลงัเพมิ 

  ขอ้  285    ขา้ราชการทีจะไปศึกษาเพมิเติมในประเทศ ตอ้งมีคณุสมบติัดงันี 

(1) เป็นผูท้พีน้กาํหนดเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการแลว้ 

(2) ผูไ้ปศึกษาขนัตาํกว่าปรญิญาตรี ตอ้งมีอายไุม่เกิน 35 ปี ผูไ้ปศึกษาขนั 

ปรญิญาตรีตอ้งมีอายไุม่เกิน 40 ปี ผูไ้ปศกึษาขนัทสีงูกว่าปรญิญาตรี ตอ้งมีอายไุม่เกิน45 ปีนบัถึงวนัเรมิ   

ตน้เปิดภาคการศึกษา เวน้แต่จะไดร้บัอนุมติัจาก ก.จ.จ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เป็นผูท้ผีูบ้งัคบับญัชาตงัแต่ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึนไปรบัรองว่าเป็น               

ผูท้มีคีวามประพฤติดี และตงัใจปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

(4) เป็นผูไ้ม่อยู่ในระหว่างถกูตงักรรมการสอบสวนทางวินยัหรือถกูฟ้องคดีอาญา  

เวน้แต่กรณีถกูฟ้องคดีอาญาในความผิดทีไม่อยู่ในข่ายตอ้งรอการเลือนขนัเงินเดือนตามประกาศ

กาํหนดการเลือนขนัเงินเดือนสาํหรบัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
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(5) สาํหรบัผูท้เีคยไดร้บัอนุมติัไปศึกษาตามประกาศน ีหรือระเบียบอนืมาแลว้จะ 

ตอ้งกลบัมาปฏิบติัราชการภายหลงัจากสาํเร็จการศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

  ขอ้  286    การใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไปศกึษาเพมิเติมในประเทศ ให้

พิจารณาตามแนวทางดงัต่อไปน ี

(1) สาขาวิชาและระดบัการศึกษา โดยปกติจะตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็นประโยชน ์

กบัมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งทดีาํรงอยู่ตามที ก.จ. กาํหนด  เวน้แต่ขา้ราชการตอ้งการไปศึกษาเพอืพฒันา

ตนเองและนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเห็นชอบดว้ย 

(2) จะตอ้งไปศึกษาในสถาบนัการศึกษาทีทบวงมหาวิทยาลยัหรือกระทรวง 

ศึกษาธิการใหก้ารรบัรองมาตรฐานหลกัสตูรแลว้ 

  ขอ้  287    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทจีะไปศึกษาเพมิเติมในประเทศ จะตอ้ง          

ยนืเอกสารดงัต่อไปนีประกอบการพิจารณาดว้ย คือ 

(1) บนัทกึแสดงเหตผุลและความจาํเป็นทีจะไปศึกษาเพมิเติม 

(2) หลกัสตูรหรือแนวการศึกษาของสถาบนัการศกึษาทีจะไปศึกษา พรอ้มหนงัสือ

ตอบรบัจากสถาบนัการศึกษานนั ๆ  

(3) หลกัฐานการศึกษาของผูที้จะไปศึกษา 

(4) คาํรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 285 (3) 

ขอ้  288    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทไีดร้บัอนุมตัิใหไ้ปศึกษาเพมิเติมใน    

ประเทศจะตอ้งศึกษาใหส้าํเร็จภายในระยะเวลาทสีถาบนัการศึกษานนั ๆ กาํหนดไวใ้นแต่ละหลกัสตูร            

การศึกษา 

  หากศึกษาไม่สาํเรจ็ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั            

อาจพจิารณาขยายเวลาการศึกษาไดต้ามเหตผุลความจาํเป็นเฉพาะกรณีครงัละ 1 ภาคการศึกษา รวม    

แลว้ไม่เกิน 2 ครงัหรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และเมอืครบกาํหนดเวลาทีขยายดงักล่าวแลว้หากมีเหตผุล

ความจาํเป็น อาจขยายเวลาการศึกษาไดอี้กโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. 

  ขอ้  289    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทไีดร้บัอนุมตัิใหไ้ปศึกษาเพมิเติมใน     

ประเทศจะตอ้งรายงานผลการศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบัผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึนไปทราบ        

ทกุภาคการศึกษา    หากขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตอุนั        

สมควร นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอาจพิจารณาใหย้ติุการศึกษา หรือดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึง   

ตามควรแก่กรณีก็ได ้
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  ขอ้  290    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ทาํสญัญาใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วน       

จงัหวดัทไีปศกึษาเพิมเติมในประเทศกลบัมาปฏิบติัราชการ เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาทีใชใ้น

การศึกษา 

  ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูใ้ดไม่กลบัมาปฏิบติัราชการตามสญัญา ตอ้ง           

ชดใชเ้งินเดือน ทุนทีไดร้บัระหว่างศึกษาและเงินททีางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับใหใ้ชเ้งินอีกจาํนวนหนึง        

เท่ากบัจาํนวนเงินเดือน ทนุ และเงินททีางราชการจ่ายช่วยเหลือดงักล่าวใหเ้ป็นเบียปรบัแก่ทางราชการ          

อีกดว้ย 

  ในกรณีทผีูไ้ปศกึษาเพิมเติมในประเทศกลบัมาปฏิบติัราชการไม่ครบกาํหนดตามสญัญา  

ก็ใหล้ดจาํนวนเงินทจีะตอ้งชดใชล้งตามส่วน 

  การทาํสญัญาใหเ้ป็นไปตามแบบและวิธีการทีกระทรวงการคลงักาํหนด  ตามระเบียบ        

ว่าดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบติัการวิจยั และดงูาน ณ ต่างประเทศ โดยอนโุลม 

  ขอ้  291    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทไีดร้บัอนุมตัิใหไ้ปศึกษาเพมิเติมใน    

ประเทศ เมือครบกาํหนดเวลาทีไดร้บัอนมุติัหรือเสรจ็จากการศึกษาแลว้ จะตอ้งรีบรายงานตวักลบัเขา้

ปฏิบติัราชการโดยเรว็   ทงันี  ตอ้งไมเ่กิน 7 วนั นบัตงัแต่วนัถดัจากวนัทสีาํเรจ็การศึกษา หรือวนัทีครบ    

กาํหนดเวลาทีไดร้บัอนมุติั แลว้แต่กรณี 

  สาํหรบัผูท้สีาํเรจ็การศึกษาในขนัทสีงูกว่าปรญิญาตรี จะตอ้งมอบวิทยานิพนธห์รือ                         

ผลงานวิจยัใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเจา้สงักดัดว้ย 

  ขอ้  292    เมือองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดเจา้สงักดัมีความจาํเป็นทจีะตอ้งใหข้า้ราชการ       

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดทีไปศึกษาเพมิเติมในประเทศกลบัเขา้ปฏิบตัิราชการก่อนครบกาํหนดเวลาที         

ไดร้บัอนุมตัิไม่ว่าในกรณีใด ๆ ใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดผูน้นักลบัเขา้ปฏิบติัราชการตาม          

คาํสงัทนัที 

  ขอ้  293    การรบัเงินเดือนของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทไีดร้บัอนมุัติไป

ศึกษา เพมิเติมในประเทศใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีกาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคับโดย

อนุโลม 

  ขอ้  294    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัผูใ้ดไดร้บัอนมุติัใหไ้ปศกึษาเพิมเติมใน     

ประเทศก่อนวนัใชบ้งัคบัตามประกาศนี   ใหเ้ป็นอนัใชไ้ดแ้ละใหถ้ือว่าขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ผูน้นัไดร้บัอนมุัติใหไ้ปศกึษาเพมิเติมตามประกาศนี 
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  ขอ้  295    การพฒันาขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัโดยใหไ้ปศึกษา ฝึกอบรม               

ดงูาน หรือปฏิบติัการวิจยัในต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม            

และดงูาน ณ ต่างประเทศ ทีคณะรฐัมนตรีกาํหนด     โดยกาํหนดใหส้่วนราชการทีเป็นกรมทีกาํหนดไว ้        

ในระเบียบดงักลา่ว ใหห้มายความถึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัดว้ย  

  ขอ้  296    ผูบ้งัคบับญัชาผูม้ีอาํนาจการอนุมตัิใหข้า้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั             

ไปศึกษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบติัการวิจยัในต่างประเทศ ใหเ้ป็นอาํนาจของนายกองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัเป็นผูมี้อาํนาจอนมุติั 

  ขอ้  297    การอนมุติัใหข้า้ราชการผูใ้ดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดงูาน ณ ต่างประเทศ ก่อน  

วนัประกาศนใีชบ้งัคับ หากเป็นไปโดยถูกตอ้งตามระเบียบวิธีการทใีชอ้ยู่ในขณะนนั ก็ใหเ้ป็นอันใชไ้ด ้และ              

ใหด้าํเนินการเรืองการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดงูานต่อขา้ราชการผูน้นัตามระเบียบวิธีการนนัต่อไป แต่               

ทงันี สาํหรบักรณีศกึษาและฝึกอบรม ตอ้งอยู่ในจาํนวนอตัรารอ้ยละตามทีกาํหนดในระเบียบว่าดว้ยการ      

ใหข้า้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดงูาน ณ ต่างประเทศ ทีคณะรฐัมนตรีกาํหนด  

ส่วนท ี4 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

  ขอ้  298    การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ทีประเมินผลการ            

ปฏิบติัราชการของผูใ้ตบ้งัคับบญัชา   เพือประกอบการพิจารณาแต่งตงั  เลือนขนัเงินเดือน  พฒันา                  

ขา้ราชการ   เพมิพนูประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ และมีหนา้ทเีสรมิสรา้งแรงจงูใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบั     

บญัชาปฏิบตัิตน ใหเ้หมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั และปฏิบติัราชการมี          

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      

  การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ใหค้าํนึงถึงคณุภาพและปรมิาณงาน ประสิทธิภาพ                  

และประสิทธิผลของงานทีไดป้ฏิบตัิมา ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบติังาน ความมี                

คณุธรรมและจรยิธรรม ตลอดจนการรกัษาวินยัทเีหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน  

จงัหวดั  โดยจดัทาํการประเมินอย่างนอ้ยปีละ 2 ครงั และเปิดโอกาสใหผู้ถ้กูประเมินชแีจง หรือขอ                  

คาํปรกึษาดว้ย   

  ขอ้  299    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการ                   

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดตามประกาศน ี   มหีลกัการทีจะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ   

ปฏิบติังานบนพืนฐานของผลสาํเรจ็และผลสมัฤทธิของงานเป็นหลกั   
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  ขอ้  300    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานนี  มีวตัถุประสงค ์           

เพอืใหผู้บ้งัคบับญัชาใชเ้ป็นเครืองมือในการปรบัปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของ           

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และนาํผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาใน         

เรืองต่าง ๆ ดงันี 

      (1)  การเลือนขนัเงินเดือน  การใหร้างวลัประจาํปี  และค่าตอบแทนอนื ๆ  

      (2)  การพฒันา  และการแกไ้ขการปฏิบติังาน 

      (3)  การแต่งตงัขา้ราชการ 

      (4)  การใหอ้อกจากราชการ 

      (5)  การใหร้างวลัจงูใจ  และการบริหารงานบุคคลเรอืงอนื ๆ 

  ขอ้  301    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ใหป้ระเมินจากผลงานและคุณ  

ลกัษณะการปฏิบติังาน  โดยการประเมินผลงานใหพ้ิจารณาจากองคป์ระกอบดงัต่อไปนี 

       (1)  ปรมิาณงาน 

       (2)  คณุภาพของผลงาน 

       (3)  ความทนัเวลา 

       (4)  ผลลพัธ ์ ประโยชนใ์นการนาํไปใช ้ และประสิทธิผลของงาน 

       (5)  การประหยดัทรพัยากรหรือความคุม้ค่าของผลงาน 

  ส่วนการประเมินคณุลกัษณะการปฏิบติังาน  ใหพิ้จารณาจากองคป์ระกอบดงัต่อไปนี 

       (1)  ความสามารถและความอตุสาหะในการปฏิบติังาน 

       (2)  การรกัษาวินยั 

       (3)  การปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ 

  องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดอาจกาํหนดใหม้ีองคป์ระกอบการประเมินอนื  ๆ  เพมิเติมได ้             

ตามความเหมาะสมของลกัษณะภารกิจและสภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการในตาํแหน่งต่าง ๆ   

  ทงันีโดยกาํหนดใหม้ีสดัสว่นคะแนนของผลงานไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  70   

  สาํหรบัแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน  องคก์ารบรหิารสว่น

จงัหวดัพิจารณาใชต้ามแบบทกีาํหนดทา้ยประกาศน ีหรือปรบัใชต้ามความเหมาะสมของลกัษณะงานได ้

  ขอ้  302    ใหมี้การกาํหนดขอ้ตกลงเกียวกบัผลการปฏิบติังานรว่มกนัระหว่างผูป้ระเมิน

และ ผูร้บัการประเมิน  เช่น   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานทีกาํหนดในการมอบหมายงาน เป็นตน้  ทงันี         

ใหพิ้จารณาจากขอ้ตกลงการบรหิารงานของส่วนราชการ  หรือภารกิจหลกัทไีดมี้การกาํหนดไวต้ามท ี             

ก.จ.จ.  กาํหนดขึนดว้ย  
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  ขอ้  303    ใหป้ระเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั  ปีละ  2  ครงั  ตามรอบปีงบประมาณ  คือ 

       (1)  ครงัที  1  ระหว่างวนัท ี 1  ตลุาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปีถดัไป 

       (2)  ครงัที  2  ระหว่างวนัท ี 1  เมษายน  ถึง  30  กนัยายน  ของปีเดียวกนั 

  ขอ้  304    การประเมินครงัที  1  ตามขอ้  303  ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูป้ระเมินจดัลาํดบั

ผลการประเมินเรียงลาํดบัจากผูท้มีีผลการประเมินดีเด่น  ผลการประเมินเป็นทียอมรบัไดแ้ละผลการ

ประเมินตอ้งปรบัปรุงไวใ้หช้ดัเจนเพอืพิจารณาเลือนขนัเงินเดือน  และใหจ้ดัทาํบญัชีรายชอืผูมี้ผลการ

ประเมินดีเด่น  และผลการประเมินเป็นทียอมรบัไดไ้ว ้ เพือประกอบการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือนครงัที  2 

  ขอ้  305    ใหน้าํระบบเปิดมาใชใ้นการพิจารณาเลือนขนัเงินเดือนตามมติคณะรฐัมนตรี             

ทกีาํหนดสาํหรบัขา้ราชการพลเรือน   ทงันี ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั หรือผูบ้งัคบับญัชาทีไดร้บั

มอบหมายประกาศรายชอืผูที้มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีเด่น ในทเีปิดเผยใหข้า้ราชการไดท้ราบโดย            

ทวักนั 

  ขอ้  306    ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัแต่งตงัคณะกรรมการ เพือวตัถปุระสงค ์    

ในการพิจารณากลนักรองผลการประเมินใหเ้กิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใชด้ลุยพินิจของ

ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ระเมินก่อนทีจะเสนอผลการประเมินต่อผูม้ีอาํนาจสงัเลือนขนัเงินเดือน  โดยมี

องคป์ระกอบตามทอีงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเห็นสมควร  เพอืใหก้ารพิจารณาเป็นไปตามวตัถุประสงค์

ดงักล่าว 

  ทงันี  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอาจกาํหนดใหมี้คณะกรรมการช่วยพิจารณากลนักรอง      

เพอืใหเ้กิดความเป็นธรรมในระดบักอง หรือสว่นราชการทีเรียกชอือย่างอนืในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ดว้ยก็ได ้

  ขอ้  307    ใหน้าํผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของ          

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาในเรอืงต่าง ๆ ทีกาํหนดใน    

ขอ้ 300  ดว้ย 

  ขอ้  308    เมือเสรจ็สินการประเมินผลการปฏิบติังานแต่ละครงัแลว้  ผูบ้งัคบับญัชาซงึเป็น                

ผูป้ระเมินตอ้งนาํผลการประเมินไปใชป้ระกอบการใหค้าํปรกึษาแนะนาํแก่ผูร้บัการประเมิน   เพอืใหมี้             

การแกไ้ขปรบัปรุงการปฏิบติังาน  และกาํหนดแผนการพฒันาผูร้บัการประเมินใหมี้สมรรถนะและ

ผลสมัฤทธิของงานดียงิขึน 
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  ขอ้  309    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัวางระบบการจดัเก็บผลการประเมินเพอืนาํไปใช ้            

ตามวตัถปุระสงคท์กีาํหนดไวต่้อไป  เช่น  ผลการประเมินครงัที  1  เก็บไวท้ีผูบ้งัคบับญัชา ผลการประเมิน 

ครงัที  2  ภายหลงัจากการใหค้าํปรกึษาแนะนาํแก่ผูร้บัการประเมินแลว้  ใหเ้ก็บสรุปผลการประเมินไวใ้น

แฟ้มประวติัขา้ราชการ หรือองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจะกาํหนดรูปแบบการจดัเก็บเป็นอย่างอนืตามที

เหมาะสมก็ได ้

  ขอ้  310    ใหใ้ชก้ารประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานตามทกีาํหนดนี 

สาํหรบัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทุกระดบั   

  ขอ้  311    กรณีอนื ๆ  ทมีีเหตผุลและความจาํเป็น สาํนกังาน  ก.จ. และองคก์ารบรหิาร                 

ส่วนจงัหวดัอาจรว่มกนักาํหนดหลกัเกณฑห์รือวิธีการเพมิเติมตามลกัษณะงาน สภาพการปฏิบติังาน            

และอนื ๆ  ได ้

ส่วนท ี 5 

การลา 

  ขอ้  312    ในส่วนนี 

      " เขา้รบัการตรวจเลือก "   หมายความว่า เขา้รบัการตรวจเลือกเพอืรบัราชการเป็นทหาร

กองประจาํการ 

      " เขา้รบัการเตรียมพล "   หมายความว่า เขา้รบัการระดมพล เขา้รบัการตรวจสอบพล             

เขา้รบัการฝึกวิชาทหาร หรือเขา้รบัการทดลองความพรงัพรอ้ม ตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 

      " องคก์ารระหว่างประเทศ "  หมายความว่า องคก์ารทีไดร้บัการจดัตงัขึนดว้ยความ   

ตกลงระหว่างประเทศทงัในระดบัรฐับาลและระดับเอกชน และสาํหรบัองคก์ารสหประชาชาติใหห้มายความ

รวมถึงทบวงการชาํนาญพิเศษและองคก์ารอนืใดในเครือสหประชาชาติดว้ย 

      " องคก์ารต่างประเทศ "  หมายความว่า องคก์ารหรือสถาบนัตา่งประเทศตามทีผู ้

รกัษาการตามประกาศนีจะไดป้ระกาศรายชือใหท้ราบ 

      " การไปปฏิบติังานองคก์ารระหว่างประเทศ "  หมายความรวมถึง การไปปฏิบติังาน

ตามโครงการแลกเปลียนอาจารย ์การไปปฏิบติังานในองคก์ารต่างประเทศ การไปปฏิบติังานใน

ต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนักบัการไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศ รวมทงัการไปปฏิบติังาน

ในหน่วยงานขององคก์ารระหว่างประเทศ หน่วยงานขององคก์ารต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรฐับาล

ต่างประเทศซงึตงัอยู ่ ในประเทศไทย   โดยไดร้บัเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในลกัษณะเดียวกนักบัเงินเดือน

จากองคก์ารระหว่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศหรือจากประเทศทีไป

ปฏิบติังาน แต่ทงันีไม่รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าดว้ยการอนมุัติใหเ้ดินทางไปราชการหรือ
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การจดัการประชุมของทางราชการ การไปรบัราชการประจาํในต่างประเทศ การไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน

หรือปฏิบตัิการวิจยั ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัว่าดว้ยการใหข้า้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดงูาน ณ 

ต่างประเทศ 

      " ลาติดตามคู่สมรส "  หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดว้ยกฎหมายที    

เป็นขา้ราชการหรือพนกังานรฐัวิสาหกิจ ซงึไปปฏิบติัหนา้ทีราชการหรือไปปฏิบติังานในต่างประเทศ หรือ

ทางราชการสงัใหไ้ปปฏิบติังานในต่างประเทศตามความตอ้งการของทางราชการตามกฏหมายว่าดว้ยการ

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารสงัใหไ้ปทาํการซงึใหน้บัเวลาระหว่างนนัเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทาํงาน 

ตงัแต่ 1 ปีขึนไป  แต่ไม่รวมถึงกรณีทคีู่สมรสไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบติัการวิจยั ณ ต่างประเทศ 

  ขอ้  313    การลาทุกประเภทตามทกีาํหนดในส่วนนี ถา้มีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ   

คณะรฐัมนตรีกาํหนดเกียวกบัการลาประเภทใดไวเ้ป็นพิเศษ ผูล้าและผูมี้อาํนาจพิจารณาหรืออนุญาตการ

ลาจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรฐัมนตรีเกียวกบัการลาประเภทนนัดว้ย 

  ขอ้  314    ผูม้ีอาํนาจพิจารณาหรืออนุญาต  และอาํนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา

สาํหรบัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใหเ้ป็นไปตามตารางทีกาํหนดไวท้า้ยประกาศนใีนกรณีทีผูม้ี

อาํนาจอนญุาตการลาตามประกาศนไีม่อยู ่หรือไม่สามารถปฏิบติัราชการได ้และมีเหตจุาํเป็นเรง่ด่วนไม่

อาจรอขออนุญาตจากผูม้ีอาํนาจได ้ใหผู้ล้าเสนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูมี้อาํนาจอนญุาตการลาชนัเหนือ    

ขนึไปเพอืพิจารณา และเมอือนุญาตแลว้ใหแ้จง้ผูมี้อาํนาจอนญุาตตามประกาศนี   ทราบดว้ย 

  ผูม้ีอาํนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอาํนาจโดยทาํเป็นหนงัสือ               

ใหแ้ก่ผูด้าํรงตาํแหน่งใดเป็นผูพ้ิจารณาอนญุาตแทนก็ได ้

  ขอ้  315    ขา้ราชการผูใ้ดไดร้บัคาํสงัใหไ้ปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอนืใดของทาง      

ราชการหากประสงคจ์ะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตวั ลาพกัผ่อน หรือลาเขา้รบัการตรวจเลือก หรือ

เขา้รบัการเตรียมพล ในช่วงเวลาทีไปช่วยราชการ ใหเ้สนอขออนญุาตลาต่อผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานที

ไปช่วยราชการ แลว้ใหห้น่วยงานนนัรายงานจาํนวนวนัลาใหห้น่วยงานตน้สงักดัของผูน้นัทราบ อย่างนอ้ยปี

ละครงั 

  การลาประเภทอนืนอกจากทีระบุไวใ้นวรรคหนึง   ใหเ้สนอขออนญุาตลาต่อส่วนราชการ                    

เจา้สงักดัตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดสาํหรบัการลาประเภทนนั 

  ขอ้  316    การนบัวนัลาตามประกาศนใีหน้บัตามปีงบประมาณ 

  การนบัวนัลาเพอืประโยชนใ์นการเสนอหรือจดัส่งใบลา อนุญาตใหล้า และคาํนวณวนัลา       

ใหน้บัต่อเนืองกนั โดยนบัวนัหยดุราชการทีอยู่ในระหว่างวนัลาประเภทเดียวกนั รวมเป็นวนัลาดว้ย เวน้แต่

การนบัเพือประโยชนใ์นการคาํนวณวนัลาสาํหรบัวนัลาป่วยทีมิใช่วนัลาป่วยตามกฏหมายว่าดว้ยการ
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สงเคราะหข์า้ราชการผูไ้ดร้บัอนัตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตปุฏิบติัราชการ  วนัลากิจส่วนตัว  และ    

วนัลาพกัผ่อนใหน้บัเฉพาะวนัทาํการ 

  การลาป่วยหรือลากิจส่วนตวัซงึมีระยะเวลาต่อเนืองกนั จะเป็นในปีเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม         

ใหน้บัเป็นการลาครงัหนึง ถา้จาํนวนวนัลาครงัหนึงรวมกนัเกินอาํนาจของผูมี้อาํนาจอนุญาตระดบัใด ใหน้าํ          

ใบลาเสนอขึนไปตามลาํดบัจนถึงผูม้ีอาํนาจอนญุาต 

  ขา้ราชการทถีกูเรียกเขา้มาปฏิบตัิราชการระหว่างการลา ใหถื้อว่าการลาเป็นอนัหมดเขต   

เพียงวนัก่อนเดินทางกลบัและวนัราชการเรมิตน้ตงัแต่วนัออกเดินทางกลบัเป็นตน้ไป 

  การลาครงึวนัในตอนเชา้หรือตอนบ่าย ใหน้ับเป็นการลาครงึวนัตามประเภทของการลา 

นนั ๆ 

  ขา้ราชการซงึไดร้บัอนุญาตใหล้า หากประสงคจ์ะยกเลิกวนัลาทียงัไม่ไดห้ยุดราชการให้

เสนอขอถอนวนัลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูม้ีอาํนาจอนญุาตใหล้า และใหถื้อว่าการลาเป็นอนั

หมดเขตเพียงวนัทีขอถอนวนัลานนั 

  ขอ้  317    เพอืควบคมุใหเ้ป็นไปตามประกาศน ีใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดจดัทาํบญัช ี            

ลงเวลาการปฏิบติัราชการของขา้ราชการในสงักดั โดยมีสาระสาํคญัตามตวัอย่างทา้ยประกาศน ีหรือจะใช ้  

เครอืงบนัทกึเวลาการปฏิบติัราชการแทนก็ได ้

  ในกรณีจาํเป็นนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจะกาํหนดวิธีลงเวลาปฏิบติัราชการ หรือ               

วิธีควบคมุการปฏิบตัิราชการของขา้ราชการทมีีการปฏิบติัราชการในลกัษณะพิเศษเป็นอย่างอนืตามทีเห็น          

สมควรก็ได ้ แต่ทงันี ตอ้งมีหลกัฐานใหส้ามารถตรวจสอบวนัลา เวลาการปฏิบตัิราชการไดด้ว้ย 

  ขอ้  318    การลาใหใ้ชใ้บลาตามแบบทา้ยประกาศน ี เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นหรือรีบด่วนจะ

ใชใ้บลาทมีีขอ้ความไมค่รบถว้นตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอนืก็ได ้  แต่ทงันี ตอ้งส่งใบลาตามแบบ

ในวนัแรกทมีาปฏิบตัิราชการ 

  ขอ้  319    ขา้ราชการซงึประสงคจ์ะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศน ีหรือ   

ในระหว่างวนัหยดุราชการใหเ้สนอขออนุญาตต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงนายกองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั 

  การอนุญาตของนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตามวรรคหนงึ เมอือนุญาตแลว้ให้

รายงานผูว้่าราชการจงัหวดั และปลดักระทรวงมหาดไทยทราบดว้ย 

  ขอ้  320    ขา้ราชการผูใ้ดไม่สามารถมาปฏิบติัราชการได ้อนัเนืองมาจากพฤติการณ์

พิเศษ ซงึเกิดขนึกับบุคคลทวัไปในทอ้งทนีนั หรือพฤติการณพ์ิเศษซงึเกิดขึนกบัขา้ราชการผูน้นัและมิไดเ้กิด

จากความประมาทเลินเลอ่หรือความผิดของขา้ราชการผูน้นัเอง โดยพฤติการณพิ์เศษดงักลา่วรา้ยแรงจน
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เป็นเหตขุดัขวางทาํใหไ้ม่สามารถมาปฏิบติัราชการ ณ สถานทีตงัปกติ ใหข้า้ราชการผูน้นัรีบรายงาน

พฤติการณท์ีเกิดขึนรวมทงัอปุสรรคขดัขวางทีทาํใหม้าปฏิบตัิราชการไม่ไดต้่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั

จนถึงนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทันทีในวันแรกทีสามารถมาปฏิบติัราชการได ้

  ในกรณีทนีายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดเห็นว่าการทีขา้ราชการผูน้นัมาปฏิบตัิราชการ             

ไม่ไดเ้ป็นเพราะพฤติการณพิ์เศษตามวรรคหนึงจรงิ ใหส้งัใหก้ารหยดุราชการของขา้ราชการผูน้นัไม่นบัเป็น          

วนัลาตามจาํนวนวนัทีไม่สามารถมาปฏิบตัิราชการไดอ้นัเนืองมาจากพฤติการณพ์ิเศษดงักล่าว 

  ในกรณีทนีายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด เห็นว่าการทีไม่สามารถมาปฏิบติัราชการยงัไม่        

สมควรถือเป็นพฤติการณพ์ิเศษตามวรรคหนงึ ใหถื้อว่าวันทีขา้ราชการผูน้นัไม่มาปฏิบติัราชการเป็นวนัลา

กิจส่วนตวั 

  ขอ้  321    การลาแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 

(1) การลาป่วย 

(2) การลาคลอดบุตร 

(3) การลากิจส่วนตัว 

(4) การลาพกัผ่อน 

(5) การลาอปุสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย ์

(6) การลาเขา้รบัการตรวจเลือกหรือเขา้รบัการเตรียมพล 

(7) การลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตัิการวิจยั 

(8) การลาไปปฏิบตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศ 

(9) การลาติดตามคู่สมรส 

  ขอ้  322    ขา้ราชการซงึประสงคจ์ะลาป่วยเพือรกัษาตวั ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูม้ีอาํนาจอนญุาตก่อนหรือในวนัทลีา เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นจะเสนอหรือ

จดัส่งใบลา ในวนัแรกทีมาปฏิบตัิราชการก็ได ้

  ในกรณีทขีา้ราชการผูข้อลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชอืในใบลาไดจ้ะใหผู้อื้นลา

แทนก็ได ้แต่เมอืสามารถลงชือไดแ้ลว้ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาโดยเรว็ 

  การลาป่วยตงัแต่ 30 วนัขึนไป ตอ้งมีใบรบัรองแพทยซ์งึเป็นผูท้ไีดขึ้นทะเบียนและรบั

ใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกบัใบลาดว้ย ในกรณีจาํเป็นหรือเห็นสมควรผูม้ีอาํนาจ

อนุญาตจะสงัใหใ้ชใ้บรบัรองแพทยซ์งึผูมี้อาํนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได ้

  การลาป่วยไม่ถึง 30 วนั ไม่ว่าจะเป็นการลาครงัเดียวหรือหลายครงัติดต่อกนัถา้ผูม้ีอาํนาจ

อนุญาตเห็นสมควร จะสงัใหม้ีใบรบัรองแพทยต์ามวรรคสามประกอบใบลา หรือสงัใหผู้ล้าไปรบัการตรวจ

จากแพทยข์องทางราชการเพอืประกอบการพิจารณาอนญุาตก็ได ้
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  ขอ้  323    ขา้ราชการซงึประสงคจ์ะลาคลอดบุตร ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูม้ีอาํนาจอนญุาตก่อนหรือในวนัลา เวน้แต่ไม่สามารถจะลงชอืในใบลาได ้

จะใหผู้อื้นลาแทนก็ได ้แต่เมือสามารถลงชือไดแ้ลว้ ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาโดยเรว็ และมีสิทธิลาคลอดบุตร

โดยไดร้บัเงินเดือนครงัหนึงได ้60 วนั โดยไม่ตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์

  การลาคลอดบุตรคาบเกียวกบัการลาประเภทใด  ซงึยงัไม่ครบกาํหนดวนัลาของการลา  

ประเภทนนั ใหถ้ือว่าการลาประเภทนนัสินสดุลง และใหน้ับเป็นการลาคลอดบุตรตงัแต่วนัเรมิวนัลาคลอด

บุตร 

  ขอ้  324    ขา้ราชการซงึประสงคจ์ะลากิจส่วนตวั ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูม้ีอาํนาจอนญุาต และเมือไดร้บัอนุญาตแลว้จึงจะหยุดราชการได ้เวน้แต่มี

เหตจุาํเป็นไม่สามารถรอรบัอนุญาตไดท้นัจะเสนอหรือจดัส่งใบลาพรอ้มดว้ยเหตจุาํเป็นไวแ้ลว้หยุดราชการ

ไปก่อนได ้แต่จะตอ้งชีแจงเหตผุลใหผู้ม้ีอาํนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

  ในกรณีมีเหตพุิเศษทีไม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหนงึได ้ใหเ้สนอหรือจดัสง่              

ใบลาพรอ้มทงัเหตผุลความจาํเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูม้ีอาํนาจอนุญาตทนัทีในวนัแรกทีมา

ปฏิบติัราชการ 

  ขอ้  325    ขา้ราชการทีลาคลอดบุตรตามขอ้  323 แลว้  หากประสงคจ์ะลาเพือเลียงดบูุตร         

เพมิอกี  ใหมี้สิทธิลากิจส่วนตวัเพอืเลียงดบูุตรต่อเนืองจากการลาคลอดบตุรโดยไดร้บัเงินเดือนไดอ้ีกไม่เกิน                

30 วนัทาํการ 

  ขอ้  326    ขา้ราชการมีสิทธิลากิจส่วนตวั รวมทงัลากิจส่วนตวัเพือเลียงดบูุตรต่อเนอืงจาก         

การลาคลอดบุตร โดยไดร้บัเงินเดือนปีละไม่เกิน 45 วนัทาํการ 

  ขา้ราชการผูท้ไีดใ้ชสิ้ทธิลากิจสว่นตวัเพอืเลียงดบูุตรต่อเนอืงจากการลาคลอดบุตรตาม                  

ขอ้  325  ในปีใดแลว้ ใหมี้สิทธิลากิจส่วนตวัโดยไดร้บัเงินเดือนไดอี้กตามจาํนวนวนัทีเหลืออยู่ 

  ขอ้  327    ขา้ราชการทีลาคลอดบุตรและลากิจสว่นตวัเพือเลียงดบูุตรต่อเนอืงจากการลา

คลอดบุตร โดยมีสิทธิไดร้บัเงินเดือนตามขอ้  325  และขอ้  326  แลว้ หากประสงคจ์ะลากิจส่วนตวัเพือ

เลียงดบูุตรต่อไปอีก ใหล้าไดไ้ม่เกิน 150 วนัทาํการ โดยไม่มีสิทธิไดร้บัเงินเดือนระหว่างลา 

  ขอ้  328    ผูท้ไีดร้บัอนญุาตใหล้ากิจสว่นตวั เวน้แต่กรณีการลากิจส่วนตวัเพอืเลียงดบูุตร        

ตามขอ้  325  และขอ้  326  ซงึไดห้ยดุราชการไปยงัไม่ครบกาํหนด ถา้มีราชการจาํเป็นเกิดขึน 

ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูม้ีอาํนาจอนุญาตจะเรียกตวัมาปฏิบติัราชการก็ได ้
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  ขอ้  329    ขา้ราชการมีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีในปีหนึงได ้10 วนัทาํการ เวน้แต่           

ขา้ราชการ ดงัต่อไปนีไม่มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีในปีทไีดร้บับรรจเุขา้รบัราชการยงัไม่ถึง 6 เดือน 

(1) ผูซ้งึไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการครงัแรก 

(2) ผูซ้งึลาออกจากราชการเพราะเหตสุ่วนตวั แลว้ต่อมาไดบ้รรจเุขา้รบัราชการอีก 

(3) ผูซ้งึลาออกจากราชการเพอืดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือเพอืสมคัรรบัเลือกตงั                  

แลว้ต่อมาไดร้บับรรจเุขา้รบัราชการอีกหลงั 6 เดือน นบัแต่วนัออกจากราชการ 

(4) ผูซ้งึถกูสงัใหอ้อกจากราชการในกรณีอืน นอกจากกรณีไปรบัราชการทหารตาม

กฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบติังานใด ๆ ตามความประสงคข์องทางราชการ

แลว้ต่อมาไดร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการอีก 

  ขอ้  330    ถา้ในปีใดขา้ราชการผูใ้ดมิไดล้าพกัผ่อนประจาํปี หรือลาพกัผ่อนประจาํปีแลว้            

แต่ไม่ครบ 10 วนัทาํการ ใหส้ะสมวนัทมีิไดล้าในปีนนัรวมเขา้กบัปีต่อ ๆ ไปได ้แต่วนัลาพกัผ่อนสะสมรวม

กบัวนัลาพกัผ่อนในปีปัจจบุนัจะตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการ 

  สาํหรบัผูท้ไีดร้บัราชการติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 10 ปี ใหม้ีสิทธินาํวนัลาพกัผ่อน

สะสมรวมกบัวนัลาพกัผ่อนประจาํปีในปีปัจจบุนัไดไ้ม่เกิน 30 วนัทาํการ 

  ขอ้  331    ขา้ราชการซงึประสงคจ์ะลาพกัผ่อน ใหเ้สนอหรือจดัสง่ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา

ตามลาํดบัจนถึงผูมี้อาํนาจอนญุาต และเมอืไดร้บัอนุญาตแลว้จึงจะหยุดราชการได ้

  ขอ้  332    การอนุญาตใหล้าพกัผ่อน ผูม้ีอาํนาจอนุญาตจะอนญุาตใหล้าครงัเดียวหรือ

หลายครงัก็ได ้โดยมิใหเ้สียหายแก่ราชการ 

  ขอ้  333    ผูท้ไีดร้บัอนญุาตใหล้าพกัผ่อนซงึหยดุราชการไปยงัไม่ครบกาํหนด ถา้มี      

ราชการจาํเป็นเกิดขึน ผูบ้งัคับบญัชาหรือผูมี้อาํนาจอนญุาตจะเรียกตวัมาปฏิบตัิราชการก็ได ้

  ขอ้  334    ขา้ราชการซงึประสงคจ์ะลาอปุสมบทในพระพทุธศาสนา หรือขา้ราชการทีนบั

ถือศาสนาอสิลามซงึประสงคจ์ะลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอดิุอาระเบีย ใหเ้สนอหรือ

จดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงผูม้ีอาํนาจพิจารณาหรืออนญุาตก่อนวนัอปุสมบทหรือก่อนวนั

เดินทางไปประกอบพิธีฮจัย ์ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั 

  ในกรณีมีเหตพุิเศษไม่อาจเสนอหรือจดัส่งใบลาก่อนตามวรรคหนงึ ใหชี้แจงเหตผุลความ                

จาํเป็นประกอบการลา และใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของผูม้ีอาํนาจทจีะพิจารณาใหล้าหรือไม่ก็ได ้
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  ขอ้  335    ขา้ราชการทีไดร้บัพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหล้าอปุสมบทหรือไดร้บั           

อนุญาตใหล้าไปประกอบพิธีฮจัยต์ามขอ้  334  แลว้ จะตอ้งอปุสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย ์        

ภายใน 10 วนั นบัแต่วนัเรมิลา และจะตอ้งกลบัมารายงานตวัเขา้ปฏิบตัิราชการภายใน 5 วนั   นบัแต่วันที         

ลาสิกขา หรือวันทเีดินทางกลบัถึงประเทศไทยหลงัจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย ์

  ขา้ราชการทไีดร้บัพระราชทานพระบรมราชานญุาตใหล้าอปุสมบทหรือไดร้บัอนญุาตใหล้า         

ไปประกอบพิธีฮจัยแ์ละไดห้ยุดราชการไปแลว้ หากปรากฎว่ามีปัญหาอปุสรรคทาํใหไ้ม่สามารถอุปสมบท

หรือไปประกอบพิธีฮจัยต์ามทขีอลาไว ้เมือไดร้ายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามปกติและขอถอนวนัลา 

ใหผู้ม้ีอาํนาจพิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตใหถ้อนวนัลาอปุสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัยไ์ด ้

โดยใหถ้ือว่าวนัทีไดห้ยดุราชการไปแลว้เป็นวนัลากิจส่วนตวั 

  ขอ้  336    ขา้ราชการทีไดร้บัหมายเรียกเขา้รบัการตรวจเลือก ใหร้ายงานลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนัเขา้รบัการตรวจเลือกไม่นอ้ยกว่า 48 ชวัโมง   ส่วนขา้ราชการทีไดร้บัหมายเรียกเขา้รบั

การเตรียมพลใหร้ายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 ชวัโมง นบัแต่เวลารบัหมายเรียกเป็นตน้ไป และให้

ไปเขา้รบัการตรวจเลือก หรือเขา้รบัการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรียกนนัโดยไม่ตอ้งรอรบัคาํสงั

อนุญาต และใหผู้บ้งัคับบญัชาเสนอไปตามลาํดบัจนถึงนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

  ขอ้  337    เมือขา้ราชการทีลานนัพน้จากการเขา้รบัการตรวจเลือก หรือเขา้รบัการเตรียม

พลแลว้  ใหม้ารายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามปกติต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 7 วนั   เวน้แต่กรณีทีมี

เหตจุาํเป็น  นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดอาจขยายเวลาใหไ้ดร้วมแลว้ไม่เกิน 15 วนั 

  ขอ้  338    ขา้ราชการซงึประสงคจ์ะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบติัการวิจยั  ณ                  

ต่างประเทศ ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

เพอืพิจารณาอนุญาต 

  สาํหรบัการลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูานหรือปฏิบติัการวิจัยในประเทศใหเ้สนอหรือจดัสง่              

ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพอืพิจารณาอนุญาต 

  ขอ้  339    ขา้ราชการซงึประสงคจ์ะลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศใหเ้สนอ              

หรือจดัสง่ใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเพอืพิจารณา โดยความ

เห็นชอบของ ก.จ.จ.  ทงันี โดยถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดไวใ้นส่วนนี 
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  ขอ้  340    การไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ 

      " ประเภทที 1 "    ไดแ้ก่ การไปปฏิบตัิงานในกรณีหนึงกรณีใด ดงัต่อไปนี 

          (1) การไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศ ซึงประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็น    

วาระทตีอ้งส่งไปปฏิบตัิงานในองคก์ารนนั 

          (2) รฐับาลไทยมีขอ้ผกูพนัทจีะตอ้งส่งไปปฏิบติังานตามความตกลงระหว่างประเทศ 

          (3) ประเทศไทยตอ้งส่งไปปฏิบติังานเพอืพิทกัษ์รกัษาผลประโยชนข์องประเทศตาม

ความตอ้งการของรฐับาลไทย 

      " ประเภทที 2 "    ไดแ้ก่ การไปปฏิบตัิงานนอกเหนือจากประเภทที 1 

  ขอ้  341    ขา้ราชการทีไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศตอ้งมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี 

      (1) เป็นขา้ราชการประจาํตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าหา้ปีก่อนถึงวนัท ี        

ไดร้บัอนุญาตใหไ้ปปฏิบตัิงาน เวน้แต่ผูท้ไีปปฏิบติังานในองคก์ารสหประชาชาติกาํหนดเวลาหา้ปีใหล้ดลง

เป็นสองปี 

      สาํหรบัผูท้เีคยไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศประเภทที 2 มาแลว้จะตอ้งมี

เวลาปฏิบติัราชการในสว่นราชการไม่นอ้ยกว่าสองปี นบัแต่วนัเรมิกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ทรีาชการ หลงัจากที  

เดินทางกลบัจากการไปปฏิบตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศประเภทที 2 ครงัสดุทา้ย 

      (2) ผูท้ไีปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศประเภทที 2   ตอ้งมีอายไุม่เกินหา้สิบปี

บรบิรูณ ์นบัถึงวนัทีไดร้บัอนุญาตใหไ้ปปฏิบติังาน 

      (3) เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ทีราชการมีความรูค้วามสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ

เรียบรอ้ยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทาํผิดวินยั 

  การขอยกเวน้หรือผ่อนผนัคุณสมบตัิตาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเ้สนอเหตผุลความ

จาํเป็นต่อนายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด เพอืพิจารณาโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. เป็นราย ๆ ไป 

  ขอ้  342    ใหข้า้ราชการทไีดร้บัการคดัเลือกใหไ้ปปฏิบตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศ

ยนืใบลาต่อผูบ้งัคับบญัชาไปตามลาํดบัจนถึงนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เพอืพิจารณาอนุญาตโดย    

ความเห็นชอบของ ก.จ.จ.  และมีคาํสงัใหข้า้ราชการผูน้นัลาไปปฏิบตัิงานได ้  โดยถือว่าเป็นการไปทาํ              

การใด ๆ     อนัจะนบัเวลาระหว่างนนั เหมือนเต็มเวลาราชการ มีกาํหนดเวลาไม่เกินสีปีสาํหรบัการไป

ปฏิบติังานประเภทที 1 หรือมีกาํหนดเวลาไม่เกินหนงึปีสาํหรบัการไปปฏิบตัิงานประเภทที 2   โดยไม่ไดร้บั

เงินเดือน  เวน้แต่อตัราเงินเดือนทีไดร้บัจากองคก์ารระหว่างประเทศตาํกว่าอตัราเงินเดือนของทางราชการ  

ทผีูน้นัไดร้บัอยู่ในขณะนนัใหมี้สิทธิไดร้บัเงินเดือนจากทางราชการสมทบ    ซงึเมอืรวมกบัเงินเดือนจาก

องคก์ารระหว่างประเทศแลว้ไม่เกินอตัราเงินเดือนของทางราชการทีขา้ราชการผูน้นัไดร้บัอยู่ในขณะนนั 
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  ขอ้  343    ขา้ราชการทีไดร้บัอนญุาตใหไ้ปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศ  หาก        

ประสงคจ์ะอยู่ปฏิบติังานต่อ ใหย้ืนเรืองราวพรอ้มทงัเหตผุลความจาํเป็นและประโยชนท์ีทางราชการจะ

ไดร้บั       ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด เพอืพิจารณาอนุญาต โดย

ความเห็นชอบของ ก.จ.จ.   และมีคาํสงัใหข้า้ราชการผูน้นัไปปฏิบติังานโดยถือว่าเป็นการไปทาํการใด ๆ   

อนัจะนบัเวลาระหว่างนนัเหมือนเต็มเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าดว้ยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารสงัให้

ขา้ราชการไปทาํการนนัเหมือนเต็มเวลาราชการไดอี้กแต่เมอืรวมแลว้ตอ้งไม่เกินสีปี 

  การอนุญาตใหข้า้ราชการผูใ้ดไปปฏิบติังานประเภทที 2 เกินกว่าหนึงปี ใหผู้บ้งัคบับญัชา

สงัใหผู้น้นัออกจากราชการในช่วงเวลาทไีปปฏิบติังานเกินหนงึปีดว้ย 

  ขอ้  344    เมือองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดไดมี้คาํสงัใหข้า้ราชการไปปฏิบติังานตามขอ้  

342  หรือใหไ้ปปฏิบติังานต่อหรือใหอ้อกจากราชการตามขอ้  343 แลว้ ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด    

รายงานและส่งสาํเนาคาํสงัดงักล่าวใหส้าํนกังาน ก.จ. ทราบ 

  ขอ้  345    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจดัทาํสญัญาผกูมดัขา้ราชการทีไปปฏิบตัิงานใน          

องคก์ารระหว่างประเทศประเภทที 2   ใหก้ลบัมารบัราชการในสว่นราชการเป็นเวลาหนึงเท่าของระยะเวลา

ทไีปปฏิบติังาน   ขา้ราชการผูใ้ดปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศแลว้ไม่กลบัมารบัราชการหรือ

กลบัมารบัราชการไม่ครบกาํหนดตามสญัญา ใหช้ดใชเ้งินเบียปรบัแก่ทางราชการ ดงัน ี

      (1) ไม่กลบัเขา้รบัราชการเลย ใหช้ดใชเ้ป็นจาํนวนเท่ากบัเงินเดือนเดือนสุดทา้ยทไีดร้บั        

คณูดว้ยเวลาทไีปปฏิบติังานทคิีดเป็นเดือน เศษของเดือน ถา้เกินสิบหา้วนัใหค้ิดเป็นหนงึเดือน 

      (2) กลบัมารบัราชการไม่ครบกาํหนดตามสญัญา ใหช้ดใชเ้บียปรบัตาม (1) ลดลง 

ตามส่วน 

การทาํสญัญาตามวรรคหนงึใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด กาํหนดตามแบบทีกาํหนด 

สาํหรบัขา้ราชการพลเรอืน เมอืจดัทาํแลว้ใหส้ง่ใหส้าํนกังาน ก.จ. จาํนวน 1 ชดุ 

  ขอ้  346    ขา้ราชการทีไปปฏิบตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศ เมือปฏิบติังานแลว้เสรจ็                

ใหร้ายงานตวัเขา้ปฏิบตัิหนา้ทภีายในสิบวนั นับแต่วนัถดัจากเสรจ็สินการปฏิบตัิงานและใหร้ายงานผลการ

ไปปฏิบตัิงานใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทราบ ภายในสามสิบวัน นบัแต่วนัทกีลบัมาปฏิบติัหนา้ที

ราชการ 

  การรายงานผลการไปปฏิบตัิงานตามวรรคหนึง ใหใ้ชแ้บบรายงานการไปปฏิบติังานใน              

องคก์ารระหว่างประเทศ ตามทกีาํหนดไวท้า้ยประกาศนี   
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  ขอ้  347    ขา้ราชการซงึประสงคจ์ะลาติดตามคู่สมรส ใหเ้สนอหรือจดัส่งใบลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัจนถึงนายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั  เพอืพิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบ

ของ ก.จ.จ.  ใหล้าไดไ้ม่เกินสองปี และในกรณีจาํเป็นอาจอนุญาตใหล้าต่อไดอี้กสองปี แต่เมอืรวมแลว้ตอ้ง

ไม่เกินสีปี ถา้เกินสีปีใหล้าออกจากราชการ 

  ขอ้  348    การพิจารณาอนุญาตใหข้า้ราชการลาติดตามคู่สมรส   ผูมี้อาํนาจอนญุาตจะ  

อนุญาตใหล้าครงัเดียวหรือหลายครงัก็ไดโ้ดยมิใหเ้สียหายแก่ราชการ แต่เมอืรวมแลว้จะตอ้งไม่เกิน

ระยะเวลาตามทกีาํหนดในขอ้  347  และจะตอ้งเป็นกรณีทคีู่สมรสอยู่ปฏิบติัหนา้ทีราชการหรือปฏิบติังาน

ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่ว่าจะอยู่ปฏิบตัิหนา้ทรีาชการหรือปฏิบติังานในประเทศเดียวกนั

หรือไม ่

  ขอ้  349    ขา้ราชการทีไดล้าติดตามคู่สมรสครบกาํหนดระยะเวลาตามขอ้  347   ในช่วง

เวลาทคีู่สมรสอยู่ปฏิบติัหนา้ทรีาชการหรือปฏิบติังานในต่างประเทศติดต่อกนัคราวหนึงแลว้ ไม่มีสิทธิขอลา

ติดตามคู่สมรสอีก เวน้แต่คู่สมรสจะไดก้ลบัมาปฏิบติัหนา้ทีราชการหรือปฏิบติังานประจาํในประเทศไทย

ต่อมาไดร้บัคาํสงัใหไ้ปปฏิบตัิหนา้ทรีาชการหรือไปปฏิบติังานในต่างประเทศอีกในช่วงเวลาใหม่ จึงจะมีสิทธิ

ขอลาติดตามคู่สมรสตามขอ้  347  ไดใ้หม ่

  ขอ้  350    กรณีมีเหตพุิเศษ สมควรยกเวน้การปฏิบติัตามทกีาํหนดในสว่นนีใหน้าํเสนอ    

ก.จ.จ.  เพอืพิจารณาเป็น ราย ๆ ไป 

ส่วนท ี6 

เบ็ดเตล็ด 

  ขอ้  351    วนั เวลาทาํงาน  วนัหยุดตามประเพณี  วนัหยุดประจาํปีของขา้ราชการ                            

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดประกาศกาํหนดโดยใหเ้ป็นไปตามท ี                     

คณะรฐัมนตรีกาํหนดสาํหรบัขา้ราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

  ขอ้  352    เครืองแบบและระเบียบการแต่งเครืองแบบของขา้ราชการองคก์ารบรหิาร                  

ส่วนจงัหวดัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าดว้ยการนนั 

  ขอ้  353    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจดัใหม้ีประกาศกาํหนดมาตรฐานคณุธรรม             

และจริยธรรมสาํหรบัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั    เพือเป็นแนวทางการปฏิบตัิราชการและ           

การปฏิบตัิตนของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด โดยใหต้ิดประกาศไวอ้ย่างเปิดเผยในสาํนกังาน             

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
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  ขอ้  354    ในการจดัทาํมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมตามขอ้  3  ใหอ้งคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัแต่งตงัคณะกรรมการจดัทาํมาตรฐานคณุธรรมและจริยธรรมขึน ประกอบดว้ยผูแ้ทนทุกฝ่าย

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  

  ขอ้  355    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัรายงานเกียวกบัการคดัเลือก การบรรจุ          

การแต่งตงั การเลือนระดบั การเลือนขนัเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกียวกบัการเปลียนแปลงลกัษณะ           

หนา้ทีความรบัผิดชอบของตาํแหน่งและส่วนราชการ การเปลียนแปลงการใชต้าํแหน่ง การทะเบียนประวติั        

ของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั  และการปฏิบติัการอืน ไปยงั  ก.จ.      

  ขอ้  356    เมือองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัไดม้ีคาํสงั หรือประกาศเกียวกบัขา้ราชการ              

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด  หรือตามทกีาํหนดในประกาศนี มาตรฐานทวัไปเกียวกบัการบริหารงานบคุคล

ของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั  และตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน                  

ดงัต่อไปนี 

(1) การสงับรรจแุละแต่งตงั  ซงึหมายถึง  การสงับรรจเุขา้รบัราชการและแต่งตงั              

ใหด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั   

(2) การสงัแต่งตงั  ซงึหมายถึง  การสงัยา้ย โอน รบัโอน เลือนระดบั 

(3)  การสงัใหไ้ดร้บัเงินเดือน  เงินประจาํตาํแหน่ง  การใหไ้ดร้บัเงินเดือนตามคณุวฒุิ 

การไดร้บัประโยชนต์อบแทนอนื และการเลือนขนัเงินเดือน  

(4)  การสงัประจาํองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด  การสงัผูป้ระจาํองคก์ารบริหาร                 

ส่วนจงัหวดัใหด้าํรงตาํแหน่งเดิมหรือตาํแหน่งอนื และการสงัใหช้่วยปฏิบติัราชการ  

(5)  การสงัใหอ้อกจากราชการ   

(6)  การประกาศการพน้จากราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  

ส่วนทอ้งถิน 

(7)  การประกาศกาํหนดโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการ  การกาํหนดอาํนาจหนา้ที             

การแบ่งส่วนราชการภายใน  การจดัตงั  การปรบัปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการจดัแบ่งส่วนราชการของ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด   

(8)  การประกาศกาํหนดตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ตามแผน

อตัรากาํลงัขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด  การปรบัปรุงเปลียนแปลงเกียวกบัตาํแหน่ง  แผนอตัรากาํลงั

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั   
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ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทอีอกคาํสงัหรือประกาศดงักล่าว  รายงานไปยงั   ก.จ.   

โดยส่งสาํเนาคาํสงั  หรือประกาศนนัอย่างละ  3  ฉบบั  ไปใหภ้ายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัทีออกคาํสงั                 

หรือประกาศ  และสาํหรบักรณีการบรรจแุละแต่งตงัตาม (1)  ใหส้ง่ทะเบียนประวัติขา้ราชการองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดั  ตามขอ้ 358  ของผูไ้ดร้บัการบรรจุและแต่งตงัทีไดก้รอกรายการและตรวจสอบถกูตอ้ง

แลว้ไปพรอ้มกนัดว้ย 

  ขอ้  357    เมือ  ก.จ.จ.   หรือองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั กาํหนดใหม้ีการประกาศเกียวกบั

การคัดเลือก  ตามทีกาํหนดในประกาศน ี ดงัต่อไปนี 

       (1)  การสอบแข่งขนั  เพือบรรจบุุคคลเขา้รบัราชการ 

       (2)  การคัดเลือกกรณีทมีีเหตพุิเศษทไีม่จาํเป็นตอ้งสอบแข่งขนั 

       (3)  การสอบคดัเลือก  เพือแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด  ใหด้าํรง

ตาํแหน่งในระดบัทีสงูขึน 

       (4)  การคัดเลือก  เพือแต่งตงัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตาํแหน่งบรหิาร            

ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัทีสงูขึน 

  ใหเ้ลขานกุาร  ก.จ.จ.   รายงานไปยงั  ก.จ. โดยสง่สาํเนาประกาศเกียวกบัการคดัเลือกนนั          

อย่างละ  3  ฉบบั  ไปใหภ้ายใน หา้วนัทาํการนบัแต่วนัทีประกาศ 

  ขอ้  358    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  จดัใหม้ีทะเบียนประวติัของขา้ราชการองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัทุกคน โดยจดัเก็บไวท้อีงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 1 ฉบบั และส่งให ้ ก.จ. เก็บไว ้1 ฉบบั 

การจดัทาํทะเบียนประวติัของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ลกัษณะ รูปแบบ           

วิธีปฏิบติัเกียวกบัทะเบียนประวติั  วิธีการบนัทกึรายการในทะเบียนประวัติ   และการจดัทาํแฟ้มประวติั        

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ใหน้าํกฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรฐัมนตรีทกีาํหนดไวส้าํหรบั

ขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคับโดยอนุโลม 

  ขอ้  359    ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  ผูใ้ดไดร้บัอนญุาตใหไ้ปศึกษาฝึกอบรม          

ดงูาน  หรือปฏิบติัการวิจัยในประเทศ  หรือต่างประเทศ  ไดร้บัอนญุาตใหล้าไปปฏิบติังานในองคก์าร 

ระหว่างประเทศ  หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าดว้ยการลาของขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่น

จงัหวดั  ไดร้บัวฒุิเพมิขึนหรือสงูขึน  สมรส  หย่า  เปลียนชือตวัหรือชือสกลุ  หรือตาย ใหอ้งคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัทีอนุญาตหรือไดร้บัแจง้ รายงานไปยงั  ก.จ. ภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัอนุญาตหรือวนัไดร้บั

แจง้ แลว้แต่กรณี 
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หมวด  13 

การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

  ขอ้  360    ในหมวดนี 

  “ส่วนราชการ”   หมายความว่า  ส่วนราชการทอีงคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัประกาศ                 

จดัตงัขึน ตามมาตรฐานทวัไปเกียวกบัโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

  “ลกูจา้ง”   หมายความว่า  ลกูจา้งประจาํ  ลกูจา้งชวัคราว  และลกูจา้งลกัษณะ                           

ผูช้าํนาญงานขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด  โดยไม่รวมถึงลกูจา้งของกิจการพาณิชยข์ององคก์าร             

บรหิารสว่นจงัหวดั 

  “ลกูจา้งประจาํ” หมายความว่า  ลกูจา้งรายเดือน  รายวนั  และรายชวัโมงทีจา้งไว ้           

ปฏิบติังานทีมีลกัษณะประจาํโดยไม่มีกาํหนดเวลาการจา้งตามอตัราและจาํนวนทกีาํหนดไวแ้ละรบัเงิน         

ค่าจา้งจากงบประมาณหมวดค่าจา้งประจาํขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั หรือหมวดเงินอดุหนุนของ           

รฐับาลดว้ย 

  “ลกูจา้งชวัคราว” หมายความว่า  ลกูจา้งรายเดือน  รายวนั  และรายชวัโมงทีจา้งไว ้              

ปฏิบติังานทีมีลกัษณะชวัคราว   และหรือมีกาํหนดเวลาจา้ง   แต่ทงันี ระยะเวลาการจา้งตอ้งไม่เกินปี                 

งบประมาณและรบัเงินค่าจา้งจากงบประมาณหมวดค่าจา้งชวัคราวหรือจากยอดเงินอนืใด 

  “ลกูจา้งลกัษณะผูช้าํนาญงาน” หมายความว่า   ลกูจา้งซึงมีความรูค้วามชาํนาญใน      

งานเฉพาะอย่าง ทจีะตอ้งปฏิบติัเป็นอย่างดี  ทงัเคยปฏิบติังานชนิดนนัมานานไม่นอ้ยกว่า 5 ปี  โดยม ี           

ใบรบัรองความรูค้วามชาํนาญและความสามารถในการทาํงานจากสถานทีทาํงานเดิมทผีูน้นัเคยปฏิบติั     

งานมาแลว้ 

  “เวลาทาํงานปกติ” หมายความว่า  เวลาทาํงานของทางราชการ  หรือเวลาอืนใดที                  

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนดตามลกัษณะงานใหเ้ป็นเวลาทาํงานปกติ 

  “วนัหยุดประจาํสปัดาห”์ หมายความว่า  วนัอาทิตย ์หรือวนัอนืใดทนีายกองคก์าร                

บรหิารสว่นจงัหวดักาํหนดขึนเพอืความเหมาะสมตามลกัษณะงานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั โดย        

อาจกาํหนดวนัหยุดประจาํสปัดาห ์เป็นสองวนั ก็ได ้

  “วนัหยุดพิเศษ”  หมายความว่า  วนัหยุดทีทางราชการประกาศเป็นวนัหยดุราชการ   

นอกจากวนัหยดุประจาํสปัดาห ์

  “ค่าจา้งอตัราปกติ” หมายความว่า  ค่าจา้งรายเดือน รายวนั และรายชวัโมง รวมถึง 

เงินเพิมพิเศษสาํหรบัการสูร้บตามอตัราทกีาํหนดจ่ายใหล้กูจา้งสาํหรบัการปฏิบติังานปกติ 

  “ค่าจา้งรายเดือน” หมายความว่า  ค่าจา้งทีกาํหนดอตัราจ่ายเป็นรายเดือน  รวมถึง                 

เงินเพิมพิเศษสาํหรบัการสูร้บ 
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  “ค่าจา้งรายวนั” หมายความว่า  ค่าจา้งทีกาํหนดอตัราจ่ายเป็นรายวนัในวนัทาํงาน              

ปกติ  รวมถึงเงินเพิมพิเศษสาํหรบัการสูร้บ 

  “ค่าจา้งรายชวัโมง” หมายความว่า  ค่าจา้งทีกาํหนดอตัราจ่ายเป็นรายชวัโมงในวนั              

ทาํงานปกติ  รวมถึงเงินเพิมพิเศษสาํหรบัการสูร้บ 

  “ค่าจา้งนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจา้งทีกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ลกูจา้งรายวนัและราย                

ชวัโมง  เนอืงจากตอ้งปฏิบติัราชการนอกเวลาทาํงานปกติ 

  “ค่าจา้งในวนัหยุด” หมายความว่า ค่าจา้งทกีาํหนดจ่ายใหแ้ก่ลกูจา้งรายวนัและ                 

รายชวัโมง  กรณีสงัใหป้ฏิบติัราชการในวนัหยุดประจาํสปัดาหห์รือวนัหยุดพิเศษ 

“ค่าอาหารทาํการนอกเวลา” หมายความว่า  ค่าอาหารทีกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ลกูจา้ง                 

รายเดือน  เนืองในการปฏิบตัิราชการนอกเวลาทาํการปกติหรือปฏิบตัิราชการในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์          

หรือวนัหยุดพิเศษ 

“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า  เงินช่วยเหลือค่าทาํศพของลกูจา้งทจี่ายในกรณี                                

ลกูจา้งถึงแก่ความตายในระหว่างรบัราชการ 

“ทอ้งถินอนื” หมายความว่า ทอ้งถนิทลีกูจา้งตอ้งเดินทางไปปฏิบติัราชการนอกเขต                 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดทีตนสงักดั 

“ฝึกอบรม” หมายความว่า   การเพมิพนูความรูค้วามชาํนาญ หรือประสบการณ ์                       

ดว้ยการเรียน  การวิจยั  การอบรม  การสมัมนา  หรือการปฏิบติังานโดยไม่มีการรบัปริญญา หรือ                  

ประกาศนียบตัรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการนนั   และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา              

และการรบัคาํแนะนาํก่อนเขา้ฝึกอบรมหรือการดงูานทเีป็นส่วนหนงึของการฝึกอบรม หรือต่อจากการ              

ฝึกอบรมนนัดว้ย 

  “ดงูาน” หมายความว่า การเพิมพนูความรูห้รือประสบการณด์ว้ยการสงัเกตการณ ์

  “ปี” หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

ส่วนท ี1 

คุณสมบัติของลูกจ้าง 

  ขอ้  361    ผูท้จีะเขา้รบัราชการเป็นลกูจา้ง อย่างนอ้ยจะตอ้งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะ    

ตอ้งหา้มเบืองตน้  ดงันี 

(1) มีสญัชาติไทย 

(2) มีอายุไม่ตาํกว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์และไม่เกินหา้สิบหา้ปี 

(3) เป็นผูเ้ลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็น   

ประมขุตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยดว้ยความบรสิทุธิใจ 
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(4) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมือง 

(5) ไม่เป็นผูม้ีกายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทไีด ้   ไรค้วามสามารถหรือ 

จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที  ก.จ. กาํหนดสาํหรบัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

  (6)  ไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสงัใหพ้กัราชการหรือถกูสงัใหอ้อกจากราชการไวก้่อน           

ตามมาตรฐานทวัไป หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกียวกบัการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการองคก์ารบรหิาร       

ส่วนจงัหวัด  ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ  หรือตามกฎหมายอนื 

  (7)  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี  จนเป็นทรีงัเกียจของสงัคม 

(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ทีในพรรคการเมือง 

(9) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(10)  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงทสีดุใหจ้าํคกุเพราะกระทาํ                   

ความผิดทางอาญา  เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผิดทไีดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 

  (11) ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรฐัวิสาหกิจ หรือ                       

หน่วยงานอนืของรฐั   

  (12) ไม่เป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก  หรือปลดออก  เพราะกระทาํผิดวินยัตามมาตรฐาน             

ทวัไป หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกียวกบัการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั             

ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน หรือตามกฎหมายอืน   

  (13) ไม่เป็นผูเ้คยถกูลงโทษไล่ออก เพราะกระทาํผิดวินัยตามมาตรฐานทวัไป หลกัเกณฑ ์  

และวิธีการเกียวกบัการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตามกฎหมายว่าดว้ย

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ หรือตามกฎหมายอืน  

  (14) ไม่เป็นผูเ้คยกระทาํการทุจรติในการสอบเขา้รบัราชการ 

  ขอ้  362    ก.จ.จ. มีอาํนาจพิจารณายกเวน้สาํหรบัลกูจา้งผูท้ขีาดคณุสมบติัตามขอ้     

361 (2)  เป็นรายบุคคลได ้แต่อายไุม่ตาํกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี หรือการจา้งลกูจา้งลกัษณะ      

ผูช้าํนาญงาน  มีอาํนาจพิจารณายกเวน้สาํหรบัลกูจา้งผูที้ขาดคณุสมบติัตามขอ้ 361 (2) และ (10)       

เป็นรายบคุคลได ้               

  ผูท้ขีาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้  361 (7)  (9)  (10)  หรือ(14)   ก.จ.จ.                            

อาจพิจารณายกเวน้ ใหเ้ขา้รบัราชการได ้หรือผูท้ขีาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 361 (11)       

หรือ (12)  ถา้ผูน้นัไดอ้อกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแลว้   หรือผูท้ีขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะ     

ตอ้งหา้มตามขอ้ 361 (13)  ถา้ผูน้นัไดอ้อกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแลว้ และมิใช่เป็นกรณีออกจาก

งานหรือราชการเพราะกระทาํผิดในกรณีทจุริตต่อหนา้ที  ก.จ.จ.  อาจพิจารณายกเวน้ใหเ้ขา้รบัราชการได ้  



  116

สาํหรบัการขอยกเวน้และการพิจารณายกเวน้ในกรณีทีขาดคณุสมบตัิหรือมลีกัษณะตอ้งหา้ม  ใหน้าํ         

ขนัตอนและวิธีการทีกาํหนดสาํหรบัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ส่วนท ี 2 

การกาํหนดตาํแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตัง 

  ขอ้  363    มาตรฐานตาํแหน่งลกูจา้ง และคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งของลกูจา้ง               

ใหเ้ป็นไปตามที  ก.จ. กาํหนด 

ขอ้  364    ตาํแหน่งลกูจา้งขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทมีีอยู่ในปัจจุบนัซงึกาํหนด 

ตาํแหน่งนอกเหนือจากตาํแหน่ง ท ีก.จ. กาํหนดตามขอ้ 363 หากตาํแหน่งว่างลงใหยุ้บเลิก หรือปรบัแกไ้ข

ใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง ตามขอ้  363 

  ขอ้  365    ลกูจา้งชวัคราวซงึมีลกัษณะงานในหนา้ทีเหมือนกบัขา้ราชการ องคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัหรือขา้ราชการพลเรือนในสายผูป้ฏิบติังานใหก้าํหนดตาํแหน่ง ดงันี 

    (1)  กาํหนดคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งเหมือนตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบรหิาร 

ส่วนจงัหวดัหรือขา้ราชการพลเรือนตาํแหน่งนนั  และกาํหนดคณุวฒิุทีไม่สงูเกินความจาํเป็นต่อหนา้ทคีวาม

รบัผิดชอบ 

    (2)  กาํหนดชือตาํแหน่งตามลกัษณะงานทีปฏิบติั และไม่ใหซ้าํหรือเหมือนกบัชือ 

ตาํแหน่งขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  

  ขอ้  366    ลกูจา้งชวัคราวซงึมีลกัษณะงานในหนา้ทีเหมือนกบัลกูจา้งตามระเบียบ

กระทรวงการคลงัใหก้าํหนดคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งและชอืตาํแหน่งเหมือนตาํแหน่งลกูจา้งตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงัตาํแหน่งนนั 

ขอ้  367    การจา้งลกูจา้งชวัคราวใหก้าํหนดระยะเวลาการจา้งใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลา          

ทจีาํเป็นตอ้งมีผูป้ฏิบติังานและใหม้ีภารกิจปรมิาณงานทีตอ้งปฏิบติัต่อเนือง  แต่ทงันีระยะเวลาการจา้งตอ้ง

ไม่เกิน ปีงบประมาณ 

ขอ้  368    การกาํหนดจาํนวนตาํแหน่งลกูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด   ยกเวน้ 

ลกูจา้งทรีบัค่าจา้งจากเงินอดุหนนุของรฐับาล ให ้ ก.จ.จ. กาํหนดว่าจะมีตาํแหน่งใด  ในหน่วยงานหรือ    

ส่วนราชการใด  จาํนวนเท่าใด   โดยใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจดัทาํแผนอตัรากาํลงัของลกูจา้ง เพอื         

ใชใ้นการกาํหนดตาํแหน่งโดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.     
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  ขอ้  369    กาํหนดให ้ ก.จ.จ. มีอาํนาจกาํหนดตาํแหน่งลกูจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั        

ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั โดยใหค้าํนึงถึงภารกิจ อาํนาจหนา้ที ความรบัผิดชอบ 

ลกัษณะงานทีตอ้งปฏิบติั ความยากและคณุภาพของงาน และปรมิาณงาน ตลอดทงัภาระค่าใชจ่้ายของ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดทีตอ้งจ่ายในดา้นบุคคล 

  ขอ้  370    การกาํหนดตาํแหน่งลกูจา้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในสว่นราชการต่าง ๆ        

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัทาํเป็นแผนอตัรากาํลงัขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั เพือเป็นกรอบในการกาํหนดตาํแหน่ง และการใชต้าํแหน่งลกูจา้งองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

แลว้เสนอให ้ ก.จ.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ    โดยใหจ้ดัทาํและกาํหนดรวมไวใ้นแผนอตัรากาํลงั           

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  ขอ้  371    ในการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัลกูจา้งองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด การกาํหนด

ตาํแหน่งลกูจา้ง การปรบัปรุงการกาํหนดตาํแหน่งลกูจา้ง  ใหน้าํแนวทางและวิธีการทกีาํหนดไวส้าํหรบั         

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  ขอ้  372    เพอืเป็นการประหยดังบประมาณของทอ้งถนิและไม่ใหมี้ภาระผกูพนัดา้น               

สวสัดิการของลกูจา้งมากเกินไป ใหพิ้จารณาปรบัใชอ้ตัรากาํลงัลกูจา้งประจาํทีมีอยู่เดิมก่อน หากมี       

ความจาํเป็นตอ้งจา้งลกูจา้งใหพ้ิจารณาจา้งลกูจา้งชวัคราวก่อน  หรือพิจารณาจา้งเหมาบรกิาร และควร

จา้งลกูจา้งประจาํใหน้อ้ยทีสดุ โดยใหค้าํนึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกียวกบัเงินเดือน ประโยชน์

ตอบแทนอนื และค่าจา้งของขา้ราชการและลกูจา้ง ไม่ใหส้งูกว่ารอ้ยละสีสิบของเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถนิ พ.ศ.2542 

ขอ้  373    ตาํแหน่งลกูจา้งทีรบัค่าจา้งจากเงินอดุหนุนของรฐับาลจะมีตาํแหน่งใด ใน

หน่วยงานหรือสว่นราชการใดขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั และมีจาํนวนเท่าใด  ใหเ้ป็นไปตามความตก

ลงกบัสาํนกังบประมาณ 

  ขอ้  374    การจา้งลกูจา้ง  ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัดาํเนินการโดยวิธีการคดัเลือก              

โดยใหแ้ต่งตงัคณะกรรมการคดัเลือกไมน่อ้ยกว่า  3  คน  เพอืดาํเนินการคดัเลือก 

  การคัดเลือกตามวรรคหนงึ  อาจดาํเนินการโดยวิธีสมัภาษณ ์สอบขอ้เขียน สอบปฏิบติั 

วิธีใดวิธีหนึง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

  ขอ้  375    อตัราค่าจา้งลกูจา้งประจาํใหเ้ป็นไปตามบญัชีกาํหนดอตัราค่าจา้งลกูจา้ง           

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทา้ยประกาศนี 



  118

  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูมี้อาํนาจสงัจา้งลกูจา้ง  ในอตัราค่าจา้ง                        

ขนัตาํสดุของตาํแหน่ง 

ขอ้  376    การใหล้กูจา้งประจาํไดร้บัค่าจา้งใหเ้ป็นไปตามบญัชีกาํหนดอตัราค่าจา้ง             

ขนัตาํและขนัสงูของลกูจา้งประจาํขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทา้ยประกาศนี 

  ขอ้  377    การเพมิค่าจา้งลกูจา้งประจาํขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขการเลือนขนัเงินเดือนสาํหรบัขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั  เวน้แต่ การ          

เพมิค่าจา้งเพอืประโยชนใ์นการคาํนวณบาํเหน็จ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้งของหน่วย

การบริหารราชการส่วนทอ้งถิน 

ขอ้  378    การใหล้กูจา้งประจาํไดร้บัค่าจา้งเพอืการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งสงูขึนให ้       

เป็นไปตามบญัชีเปรียบเทียบขนัค่าจา้งแต่ละกลุ่ม กรณีลกูจา้งประจาํไดร้บัการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง           

สงูขึนทา้ยประกาศนี 

  ขอ้  379    อตัราค่าจา้งลกูจา้งชวัคราว 

    (1)  ลกูจา้งชวัคราวซงึมีลกัษณะงานในหนา้ทีเหมือนกบัตาํแหน่งลกูจา้งใหไ้ดร้บั              

อตัราค่าจา้งในอตัราค่าจา้งขนัตาํของลกูจา้งนนั   

      (2)  ลกูจา้งชวัคราวซงึมีลกัษณะงานในหนา้ทีเหมือนกบัตาํแหน่งขา้ราชการหรือ

พนกังานสว่นทอ้งถนิ หรือขา้ราชการพลเรือนใหไ้ดร้บัอตัราค่าจา้งในอตัราเงินเดือนขนัตาํของตาํแหน่ง            

ขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถินหรือขา้ราชการพลเรือนตาํแหน่งนนั 

      (3)  ผูช้าํนาญงานใหไ้ดร้บัอตัราค่าจา้งตามบญัชีกาํหนดอตัราค่าจา้งขนัตาํและขนัสงู    

ลกูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตามลาํดบัและอตัราที ก.จ.จ.เห็นสมควร 

  ขอ้  380    การจา้งลกูจา้งทีมีเงอืนไขใหจ้า้งจากผูมี้คณุวฒิุ  ใหจ้า้งในอัตราค่าจา้งตาม    

วฒิุและเงือนไขทกีาํหนดไว ้   ในกรณีจา้งผูท้สีาํเรจ็การศึกษาจากต่างประเทศใหถ้ืออตัราค่าจา้งตามอตัรา             

เงินเดือนที  ก.จ.จ. กาํหนด 

  ขอ้  381    การจา้งลกูจา้ง ใหด้าํเนินการจา้งจากบญัชีผูไ้ดร้บัการคดัเลือกตามลาํดบัที             

ของผูไ้ดร้บัการคดัเลือก  ตามขอ้  374  

  ขอ้  382    การจา้งลกูจา้งลกัษณะผูช้าํนาญงาน  ให ้ก.จ.จ. กาํหนดอตัราค่าจา้งตาม                     

ทเีห็นสมควรตามบญัชีกาํหนดอตัราค่าจา้งตามขอ้  379 (3)   
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  ขอ้  383    การจา้งและแต่งตงัลกูจา้งใหด้าํรงตาํแหน่งใด  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่น

จงัหวดัเป็นผูแ้ต่งตงั โดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  

  ขอ้  384    การโอนลกูจา้งประจาํระหว่างองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั หรือกบัหน่วย                  

ราชการอนือาจกระทาํได ้ในกรณีเจา้ตวัสมคัรใจและผูม้ีอาํนาจจา้งทงัสองฝ่ายตกลงยินยอม  ทงันี                

ในการแต่งตงัหรือใหพ้น้จากตาํแหน่งแลว้แต่กรณี ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก  ก.จ.จ.  โดยแต่งตงัให ้ 

ดาํรงตาํแหน่งและไดร้บัค่าจา้งในอตัราทีไม่สงูกว่าเดิม และใหน้บัเวลาการทาํงานต่อเนืองกนั 

ขอ้  385    ลูกจา้งประจาํผูใ้ดออกจากราชการไปแลว้ ประสงคจ์ะกลบัเขา้รบัราชการ   

หากองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตอ้งการจะรบัผูน้นัเขา้รบัราชการ  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั              

สงัจา้งและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง  และรบัค่าจา้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทกีาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดโดยอนุโลม 

ขอ้  386    ลูกจา้งประจาํผูใ้ดไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการ              

ทหาร และพน้จากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  ถา้ประสงคจ์ะเขา้รบัราชการเป็นลกูจา้งประจาํ           

ในองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัเดิมภายในกาํหนดหนงึรอ้ยแปดสิบวนั  นบัแต่วนัพน้จากราชการทหาร          

ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสงัจา้งและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งและรบัค่าจา้ง  ตามหลกัเกณฑ ์     

และวิธีการทกีาํหนดไวส้าํหรบัขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัโดยอนุโลม 

ขอ้  387    การแต่งตงัลกูจา้งประจาํผูด้าํรงตาํแหน่งใดไปดาํรงตาํแหน่งใหม่  ผูน้นัตอ้ง                   

มีคณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่งใหม่ทกีาํหนดในขอ้  363 

ส่วนท ี3 

วินัยและการรักษาวินัย 

  ขอ้  388    ลกูจา้งตอ้งรกัษาวินยัโดยเครง่ครดัอยู่เสมอ  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม           

ถือว่าผูน้นักระทาํผิดวินยั  จกัตอ้งไดร้บัโทษตามทกีาํหนดไว ้

  ขอ้  389    วินยัของลกูจา้ง  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกียวกบัวินัยและ                  

การรกัษาวินยัและการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดซึงนาํมาใชบ้งัคับ            

โดยอนโุลม 
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ส่วนท ี4 

การออกจากราชการ 

  ขอ้  390    ลกูจา้งออกจากราชการ  เมือ 

(1) ตาย 

(2) พน้จากราชการตามระเบียบว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้งของหน่วยการบรหิาร                        

ราชการส่วนทอ้งถิน 

(3) ไดร้บัอนุญาตใหล้าออก 

(4) ถกูสงัใหอ้อกจากราชการตามขอ้  393 (3) (4) 

(5) ครบกาํหนดการจา้ง 

(6) ถกูสงัลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก 

(7) ขาดคณุสมบติัตามขอ้  361 

วนัออกจากราชการตาม (6) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขเกียวกบัการใหอ้อก         

จากราชการของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดโดยอนุโลม 

  การต่อเวลาการปฏิบติัราชการใหล้กูจา้งประจาํตาม (2) ปฏิบติัราชการต่อไป จะกระทาํมิได ้

  ขอ้  391    การลาออกของลกูจา้ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขเกียวกบัการให ้ 

ออกจากราชการของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัโดยอนุโลม  

ขอ้  392    ลูกจา้งผูใ้ดไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร                     

ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงัใหผู้น้นัออกจากราชการ 

  วนัออกจากราชการตามขอ้นี  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทกีาํหนดไวส้าํหรบั      

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยอนโุลม 

ขอ้  393    นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดมีอาํนาจสงัใหล้กูจา้งออกจากราชการโดย            

ความเห็นชอบของ  ก.จ.จ. เมอืปรากฏว่า 

(1) ลกูจา้งผูใ้ดขาดคณุสมบติัตามขอ้  361 

(2) ลกูจา้งผูใ้ดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบติัราชการในหนา้ทีของตนไดโ้ดยสมาํเสมอ             

หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ทีราชการของตนไดอ้นัเป็นผลเนอืงมาจากตอ้งตกอยู่ในภยนัตรายใด ๆ และเวลา        

ไดล้ว่งพน้ไปเกินหกสิบวนั  ยงัไม่มีผูใ้ดพบเห็น 

(3) ลกูจา้งผูใ้ดหย่อนความสามารถดว้ยเหตใุดในอนัทีจะปฏิบติัหนา้ทีของตน             

หรือประพฤติหนา้ทขีองตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ทีหรือบกพรอ่งในหนา้ทีดว้ย        

เหตอุนัใด  และนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเห็นว่า  ถา้ใหผู้น้นัรบัราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย        
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แก่ราชการ  ก็ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดแต่งตงัคณะกรรมการขึนทาํการสอบสวนโดยไม่ชกัชา้           

สาํหรบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสอบสวนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขเกียวกบัวินยัและการรกัษา   

วินยัและการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยอนโุลม 

(4) ลกูจา้งผูใ้ดถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินยัอย่างรา้ยแรงและไดม้ีการสอบสวนตาม   

หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขเกียวกบัวินยัและการรกัษาวินยัและการดาํเนินการทางวินยัของขา้ราชการองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัแลว้  การสอบสวนไม่ไดค้วามว่ากระทาํผิดทจีะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลอ่อก แต่มี

มลทิน  หรือมวัหมองในกรณีทีถกูสอบสวน ซงึจะใหป้ฏิบติัราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(5) ลกูจา้งผูใ้ดตอ้งรบัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงทีสดุ  ใหจ้าํคกุในความผิดทไีด ้        

กระทาํโดยประมาท  หรือความผิดลหโุทษ  ซงึยงัไม่ถึงกับจะตอ้งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

(6) ลกูจา้งผูใ้ดขาดราชการบ่อยครงั ซงึยงัไม่ถึงกบัจะตอ้งถกูลงโทษปลดออก หรือ          

ไลอ่อก 

(7) ยบุเลิกตาํแหน่ง 

วนัออกจากราชการตามขอ้นี  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขเกียวกบัการใหอ้อก   

จากราชการของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

การใหอ้อกจากราชการตามขอ้นไีม่ถือเป็นโทษทางวินยั 

ส่วนท ี 5 

การอทุธรณ ์ การพิจารณาอุทธรณ ์ และการร้องทุกข ์

  ขอ้  394    ลกูจา้งผูใ้ดถูกสงัลงโทษหรือถกูสงัใหอ้อกจากราชการตามขอ้  393  ตาม    

ประกาศนีดว้ยเหตใุด ๆ  ใหผู้น้นัมีสิทธิอทุธรณค์าํสงัหรือมีสิทธิรอ้งทกุข ์ ตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไข

เกียวกบัสิทธิการอทุธรณ ์การพิจารณาอทุธรณ ์และการรอ้งทุกขข์องขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

โดยอนโุลม 

ส่วนท ี 6 

การลา 

  ขอ้  395      การลาป่วยของลกูจา้งกาํหนดไวด้งันี 

      (1)  การลาป่วยกรณีปกติ 

(ก)  ในปีหนงึลกูจา้งประจาํมีสิทธิลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติระหว่างลาได ้     

ไม่เกินหกสิบวนั  แต่ถา้นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเห็นสมควรจะใหล้าโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติ

ระหว่างลาต่อไปอีกก็ได ้ แต่ไม่เกินหกสิบวนั 
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         (ข)  ลกูจา้งชวัคราวทีมีระยะเวลาการจา้งหนึงปี  มีสิทธิลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งอัตรา

ปกติระหว่างลา   ในช่วงระยะเวลาการจา้งไม่เกินสิบหา้วนัทาํการ   ในกรณีทีมีระยะเวลาการจา้งตงัแต่      

เกา้เดือนขึนไปแต่ไม่ถึงหนงึปีมีสิทธิลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจา้ง

ไม่เกินแปดวนัทาํการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจา้งตงัแต่หกเดือนขึนไปแต่ไม่ถึงเกา้เดือน  มีสิทธิลาป่วยโดย

ไดร้บัค่าจา้งอัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจา้งไม่เกินหกวนัทาํการ  ในกรณีทีมีระยะเวลา     

การจา้งตาํกว่าหกเดือนมีสิทธิลาป่วยโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจา้งไม ่   

เกินสีวนัทาํการ 

      (2)  การลาป่วยกรณีประสบอนัตรายเพราะเหตปุฏิบติังานในหนา้ที 

         (ก)  ลกูจา้งประจาํป่วย  เพราะเหตปุฏิบตัิราชการในหนา้ท ีหรือเนืองจากการปฏิบติั

ราชการในหนา้ที  หรือถกูประทษุรา้ยเพราะเหตกุระทาํตามหนา้ที   ถา้ลาป่วยครบตาม (1) (ก)  แลว้ยงัไม่

หาย และแพทยข์องทางราชการลงความเห็นว่ามีทางทจีะรกัษาพยาบาลใหห้ายและสามารถทาํงานไดก้็ให้

ลาป่วยเพือรกัษาพยาบาล  เท่าทีนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเห็นสมควรอนญุาตใหล้าโดยไดร้บั

ค่าจา้งอัตราปกติ  ทงันี  ถา้เป็นลกูจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไม่มีสิทธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํ

สปัดาห ์ แต่ถา้แพทยล์งความเห็นว่าไม่มีทางทจีะรกัษาพยาบาลใหห้ายได ้ ก็ใหพ้ิจารณาสงัใหอ้อกจาก    

ราชการเพอืรบับาํเหน็จต่อไป 

         (ข)  ถา้อนัตรายหรือการเจ็บป่วย  หรือการถกูประทษุรา้ยอนัเกิดจากกรณีดงักลา่ว      

ใน (ก)  ทาํใหลู้กจา้งประจาํผูใ้ดตกเป็นผูท้พุพลภาพหรือพิการ  อนัเป็นเหตจุะตอ้งสงัใหอ้อกจากราชการ 

ตามประกาศนี  หากผูบ้งัคบับญัชาเจา้สงักดัของลกูจา้งประจาํผูน้นัพิจารณา  เห็นว่าลกูจา้งประจาํผูน้นัยงั

อาจปฏิบตัิหนา้ทอีืนใดทีเหมาะสมได ้ และเมือลกูจา้งประจาํผูน้นัสมคัรใจจะปฏิบติัหนา้ทีต่อไป ใหย้า้ย

ลกูจา้งประจาํผูน้นัไปปฏิบติัหนา้ทีในตาํแหน่งอนืทเีหมาะสมโดยไม่ตอ้งสงัใหอ้อกจากราชการก็ได ้ โดยให้

อยู่ในดลุยพินิจของนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด 

         (ค)  ลกูจา้งชวัคราวป่วยเพราะเหตปุฏิบติังานในหนา้ที หรือเนืองจากการปฏิบติังาน

ในหนา้ที  หรือถกูประทษุรา้ยเพราะเหตกุระทาํตามหนา้ที  ถา้ลาป่วยครบตาม (1) (ข)  แลว้ยงัไม่หายและ

แพทยข์องทางราชการลงความเห็นว่ามีทางทีจะรกัษาพยาบาลใหห้ายและสามารถทาํงานได ้ ใหน้ายก  

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดมีอาํนาจอนญุาตใหล้าป่วยเพือรกัษาพยาบาล  โดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติได ้

ตามทเีห็นสมควร  แต่ตอ้งไม่เกินหกสิบวนั  ทงันี  ถา้เป็นลูกจา้งชวัคราวรายวนัและรายชวัโมงไม่มีสิทธิ

ไดร้บัค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์ และถา้แพทยล์งความเห็นว่าไม่มีทางทจีะรกัษาใหห้ายได ้ ให้

พิจารณาสงัใหอ้อกจากราชการ 

         ลกูจา้งผูใ้ดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบติังานได ้ ใหย้ืนใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนหรือใน   

วนัทีลาเวน้แต่กรณีจาํเป็นจะเสนอหรือจดัสง่ใบลาในวนัแรกทีมาปฏิบตัิราชการก็ได ้
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         การลาป่วยเกินสามวนั  ตอ้งมีใบรบัรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชนัหนงึส่งพรอ้มกับใบลา

ดว้ย  เวน้แต่ผูม้ีอาํนาจอนุญาตใหล้าจะเห็นสมควรเป็นอย่างอนื 

  ขอ้  396    ในปีหนงึลกูจา้งประจาํมีสิทธิลากิจส่วนตวั  รวมทงัลาไปต่างประเทศ  โดย

ไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติระหว่างลาไม่เกินสีสิบหา้วนัทาํการ    แต่ในปีแรกทีไดร้บัการบรรจเุป็นลกูจา้งประจาํ

ให ้  ไดร้บัค่าจา้งระหว่างลาไม่เกินสิบหา้วนั ลกูจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไม่มีสิทธิไดร้บัค่าจา้งใน

วนัหยุดประจาํสปัดาห ์

  ลกูจา้งประจาํผูใ้ดประสงคจ์ะลากิจสว่นตัว  ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดับชนั 

และเมอืไดร้บัอนุญาตแลว้จึงจะหยดุราชการได ้ เวน้แต่มีเหตจุาํเป็นไม่สามารถขอรบัอนญุาตไดท้นัจะเสนอ

ใบลา พรอ้มระบเุหตจุาํเป็นไวแ้ลว้หยุดราชการไปก่อนก็ได ้ แต่จะตอ้งชีแจงเหตผุลใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ

โดยเร็ว 

  ขอ้  397    การลาพกัผ่อนประจาํปีของลกูจา้งประจาํ ใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดสาํหรบั                  

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยอนโุลม 

  ขอ้  398    ลกูจา้งประจาํมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดร้บัค่าจา้งนบัรวมวนัหยุดประจาํ

สปัดาหแ์ละวนัหยดุพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเกา้สิบวนั  ลกูจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไม่มีสิทธิไดร้บั

ค่าจา้งในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์

  ลกูจา้งประจาํทีลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงคจ์ะลาเพือเลียงดบูุตรเพมิอีก         

ใหมี้สิทธิลากิจส่วนตวัเพือเลียงดบูุตรต่อเนืองจากการลาคลอดบุตร โดยไดร้บัค่าจา้งระหว่างลาไดอี้กไม่เกิน 

สามสิบวนัทาํการ และใหน้บัรวมในวนัลากิจส่วนตวัสีสิบหา้วนัทาํการดว้ย 

  ลกูจา้งชวัคราวรายเดือนทีจา้งไวป้ฏิบติังานต่อเนือง มีสิทธิลาเนืองจากการคลอดบุตรปี

หนงึไม่เกินเกา้สิบวนั โดยมีสิทธิไดร้บัค่าจา้งระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสีสิบหา้วนั เวน้แต่ กรณีทีเรมิ

เขา้ปฏิบติังานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายไดร้บัสิทธิดงักล่าว 

  ขอ้  399    ลกูจา้งประจาํทียังไม่เคยอปุสมบทในพระพทุธศาสนา หรือยงัไม่เคยไป

ประกอบพิธีฮจัย ์ ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอดุิอาระเบีย  ประสงคจ์ะลาอปุสมบทหรือลาไปประกอบ     

พิธีฮจัยแ์ลว้แต่กรณี  มีสิทธิลาโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติระหว่างลาไม่เกินหนงึรอ้ยยีสิบวนั    ในปีแรกที    

เรมิเขา้ปฏิบติังานเป็นลกูจา้งประจาํจะไม่ไดร้บัค่าจา้งระหว่างลา  ลกูจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมง       

ไม่มีสิทธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยดุประจาํสปัดาห ์

  ผูป้ระสงคจ์ะลาอปุสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคับบญัชา

ตามลาํดบัชนัก่อนอปุสมบท  หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮจัยไ์ม่นอ้ยกว่าหกสิบวนั  เวน้แต่มีเหตผุล

อนัสมควรจะเสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชานอ้ยกว่าหกสิบวนัก็ได ้
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  อาํนาจการอนญุาตใหล้าเป็นของนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

  ขอ้  400    การลาเพอืตรวจคดัเลือกเขา้รบัราชการทหาร เขา้รบัการระดมพล เขา้รบัการ      

ฝึกวิชาการทหาร เขา้รบัการทดลองความพรงัพรอ้มใหถื้อปฏิบติัดงันี 

(1) ลกูจา้งมีสิทธิลาไปรบัการตรวจคดัเลือกเพอืเขา้รบัราชการทหารตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยการรบัราชการทหารโดยไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติในระหว่างนนั  การลาดงักล่าวจะตอ้งใหผู้ล้าแสดง

จาํนวนวนัทีตอ้งเดินทางไปกลบั  และวนัทตีอ้งอยู่เพือตรวจคดัเลือกเขา้รบัราชการทหารเท่าทีจาํเป็น   

เพอืประกอบการพิจารณา  ลกูจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไม่มีสิทธิไดร้บัค่าจา้ง   

ในวนัหยุดประจาํสปัดาห ์

(2) ลกูจา้งประจาํมีสิทธิลาเขา้รบัการระดมพล  หรือเขา้รบัการฝึกวิชาการทหาร   

หรือเขา้รบัการทดลองความพรงัพรอ้ม  โดยใหไ้ดร้บัค่าจา้งอตัราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเขา้รบั  

การฝึกวิชาการทหาร  หรือเขา้รบัการทดลองความพรงัพรอ้มนนั  แต่ถา้พน้ระยะเวลาของการดงักล่าวแลว้  

ไม่มารายงานตวัเพือเขา้ปฏิบติังานภายในเจ็ดวนั  ใหง้ดจ่ายค่าจา้งหลงัจากนนัไวจ้นถึงวนัเขา้ปฏิบติังาน

เวน้แต่ในกรณีทมีีเหตจุาํเป็น นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัจะใหจ้่ายค่าจา้งระหว่างนนัต่อไปอีกก็ได ้        

แต่ตอ้งไม่เกินเจ็ดวัน  ลกูจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไม่มีสิทธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยดุประจาํสปัดาห ์

(3)  ในกรณีลกูจา้งชวัคราว  ลาเขา้รบัการฝึกวิชาการทหาร  ใหไ้ดร้บัค่าจา้งอัตราปกติ

ไม่เกินหกสิบวนั  ส่วนการลาเพอืเขา้รบัการระดมพล หรือเขา้รบัการทดลองความพรงัพรอ้มแลว้แต่กรณีให้

ไดร้บัค่าจา้งอตัราปกติไม่เกินสามสิบวนั  ลกูจา้งชวัคราวรายวนัและรายวนัชวัโมงไม่มีสิทธิไดร้บัค่าจา้งใน

วนัหยุดประจาํสปัดาห ์

  ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลกูจา้งไดร้บัเงินเดือนตามชนัยศของตนทาง

กระทรวงกลาโหมแลว้  ไม่มีสิทธิไดร้บัค่าจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด 

อาํนาจการอนญุาตใหล้าเป็นของนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

ขอ้  401    การลาครงึวนัในตอนเชา้หรือตอนบ่ายของลกูจา้ง  ใหน้บัเป็นการลาครงึวนั  

ตามประเภทการลานนั ๆ  

ขอ้  402    การลาและการจ่ายค่าจา้งระหว่างลานอกเหนือจากทีกาํหนดไวใ้นประกาศน ี             

ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด   

  อาํนาจการอนญุาตในการลาตามขอ้ 395  ขอ้ 396  ขอ้ 397  และขอ้ 398  ใหเ้ป็นไป            

ตามทกีาํหนดทา้ยประกาศนี 
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ส่วนท ี 7 

การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

  ขอ้  403    หา้มสงัลกูจา้งไปปฏิบติัราชการในทอ้งถินอนื  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นแทจ้ริงที

ตอ้งใชค้วามรูค้วามชาํนาญพิเศษ  หรือความไวว้างใจในลกูจา้งนนั  และไม่อาจหาจา้งไดใ้นทอ้งถินนนั 

  ขอ้  404    การปฏิบตัิราชการนอกเวลาทาํงานปกติ  หรือการปฏิบติัราชการในวนัหยุด

ประจาํสปัดาห ์ หรือในวนัหยุดพิเศษซงึจะตอ้งจ่ายค่าจา้งนอกเวลาหรือค่าจา้งในวนัหยุด  หรือค่าอาหาร     

ทาํการนอกเวลาใหก้ระทาํไดใ้นกรณีทีจาํเป็นหรือรีบด่วน  โดยมีคาํสงัของผูบ้งัคับบญัชาทีมีอาํนาจเป็น      

หลกัฐาน 

  ขอ้  405    การจ่ายค่าจา้งในวนัทาํงานปกติ  ค่าอาหารทาํการนอกเวลา  ค่าจา้งลกูจา้ง              

รายวนั และรายชวัโมง  ค่าจา้งนอกเวลา  และกาํหนดเวลาทาํงานใหเ้ป็นไปดงัต่อไปนี 

(1) ลกูจา้งรายเดือน 

(ก)  กาํหนดใหจ่้ายค่าจา้งเดือนละครงัตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติใหจ่้ายในวนัสิน 

เดือน  ถา้วนัสินเดือนตรงกบัวนัหยุดราชการก็ใหจ่้ายไดใ้นวนัเปิดทาํการก่อนวนัสินเดือน ในกรณีทมีีความ

จาํเป็นทีจะกาํหนดวนัจ่ายค่าจา้งเป็นวนัอนืของเดือนถดัไป  จะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากนายกองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั 

           (ข) กาํหนดเวลาทาํงานปกติ  ใหเ้ป็นไปตามเวลาทาํงานของทางราชการ  เวน้แต่ 

ถา้มีงานเป็นลกัษณะพิเศษทีจะเขา้ทาํงานและเลิกงานตามปกติไม่ได ้ ใหห้วัหนา้ส่วนราชการเป็นผูก้าํหนด

โดยจะตอ้งมีเวลาทาํงานไม่นอ้ยกว่าวนัละเจ็ดชวัโมง  แต่สปัดาหล์ะไม่เกินสีสิบแปดชวัโมง  ไม่รวมเวลา

หยดุพกั 

            (ค)  การปฏิบติัราชการนอกเวลาทาํงานปกติ  หรือปฏิบติัราชการในวนัหยุดประจาํ

สปัดาห ์ หรือวนัหยุดพิเศษแลว้แต่กรณี  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกียวกบัการจ่ายเงินค่าอาหาร

ทาํการนอกเวลา 

      (2)  ลกูจา้งรายวนัและรายชวัโมง 

           (ก)  กาํหนดใหจ่้ายค่าจา้งเดือนละครงั  ในกรณีทมีีความจาํเป็นตอ้งจ่ายค่าจา้ง    

มากกว่าเดือนละครงั  จะตอ้งไดร้บัอนุมติัจากนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด 

       ในกรณีจ่ายค่าจา้งเดือนละครงั  โดยปกติใหจ่้ายในวนัถดัจากวนัสุดทา้ยของ

เดือน  หน่วยงานใดมีความจาํเป็นทจีะกาํหนดวนัเรมิจ่ายเป็นวนัอนืของเดือนถดัไป  จะตอ้งไดร้บัอนมุัติ      

จากนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

        ในกรณีจ่ายค่าจา้งมากกว่าเดือนละครงั  ใหห้น่วยงานกาํหนดวนัจ่ายเงิน                

ค่าจา้งตามความเหมาะสมไดโ้ดยขออนมุัติจากนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด 
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           (ข)  กาํหนดเวลาทาํงานปกติ  ใหเ้ป็นไปตามเวลาทาํงานของทางราชการ  เวน้แต่  

ถา้มีงานเป็นลกัษณะพิเศษทีจะเขา้ทาํงานและเลิกงานตามปกติไม่ได ้ ใหห้วัหนา้หน่วยงานเป็นผูก้าํหนด

โดยจะตอ้งมีเวลาทาํงานวันละไม่นอ้ยกว่าเจ็ดชวัโมง  แต่สปัดาหล์ะไม่เกินสีสิบแปดชวัโมง  ไม่รวมเวลา

หยดุพกั 

           (ค)  การปฏิบติัราชการนอกเวลาทาํงานปกติติดต่อกนัเกินสามชวัโมงขึนไป  ใหจ่้าย

ค่าจา้งไดใ้นอตัราหนงึเท่าครงึของค่าจา้งอัตราปกติ 

  ขอ้  406    การจ่ายค่าจา้งในกรณีวนัหยดุประจาํสปัดาห ์ สาํหรบัลกูจา้งรายเดือนไม่หกั     

ค่าจา้ง  ลกูจา้งรายวนัและรายชวัโมงไม่จ่ายค่าจา้ง 

  สาํหรบัการจ่ายค่าจา้งในกรณีสงัใหม้าปฏิบติังานในวนัหยดุประจาํสปัดาห ์   ใหถื้อปฏิบติั

ดงันี 

      (1)    ลกูจา้งรายเดือน  จ่ายตามขอ้  405  (1) (ค) 

      (2)  ลกูจา้งรายวนัและรายชวัโมง  จ่ายค่าจา้งใหส้องเท่าของค่าจา้งอัตราปกติตาม

ระยะเวลาทาํงาน 

ขอ้  407    การจ่ายค่าจา้งในกรณีในวนัหยดุพิเศษ  สาํหรบัลกูจา้งรายเดือนไม่หกัค่าจา้ง 

ลกูจา้งรายวนัและรายชวัโมงจ่ายค่าจา้งอตัราปกติ 

  สาํหรบัการจ่ายค่าจา้งในกรณีสงัใหม้าทาํงานในวนัหยุดพิเศษ  ใหถื้อปฏิบติัดงันี 

(1) ลกูจา้งรายเดือน  จ่ายตามขอ้  405  (1)  (ค) 

(2) ลกูจา้งรายวนัและรายชวัโมง  จ่ายค่าจา้งเพมิใหอ้ีกหนึงเท่าของค่าจา้งอัตรา               

ปกติตามระยะเวลาทาํงาน 

  ขอ้  408    การจ่ายค่าจา้งในกรณีลกูจา้งถกูสงัใหไ้ปปฏิบติังานในทอ้งถินอนืตามขอ้ 403         

ใหถื้อปฏิบติัดงันี 

    (1)  ลกูจา้งรายเดือนใหจ่้ายค่าจา้งรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาทีไปราชการ     

โดยไม่มีสิทธิไดร้บัค่าอาหารทาํการนอกเวลา 

    (2)  ลกูจา้งรายวนัและรายชวัโมงใหถื้อปฏิบติัดงันี 

           (ก)  ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบติังาน  หรือเดินทางกลบัสาํนกังานทีตงั

ปกติหรือสถานทีอยู่  ไม่ว่าจะเป็นวนัทาํงานปกติหรือนอกเวลาหรือวนัหยุดประจาํสปัดาหห์รือวนัหยุดพิเศษ

ใหจ่้ายค่าจา้งอตัราปกติ  ไม่มีการจ่ายค่าจา้งนอกเวลาหรือค่าจา้งในวนัหยดุตามขอ้ 405 และขอ้  406 
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           (ข)  ลกูจา้งซงึทาํหนา้ทคีนรถหรือคนเรือ  ซงึไดป้ฏิบติัหนา้ทีในขณะเดินทางครบ

กาํหนดเวลาทาํงานปกติประจาํวนัแลว้  หากยงัคงตอ้งปฏิบตัิหนา้ทีดงักล่าวต่อไปอีกสาํหรบัวนันนัใหจ่้าย

ค่าจา้งนอกเวลาไดต้ามเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นขอ้  405  (1)  (ค) 

  การปฏิบติังานในวนัทาํงานปกติ  การปฏิบติังานนอกเวลา  การปฏิบติังานในวนัหยุด   

หรือในกรณีในวนัหยุดพิเศษ  ใหจ่้ายค่าจา้งไดต้ามเกณฑท์ีเคยจ่าย  เสมือนปฏิบติังานในสาํนกังานทีตงั

ปกติ  เวน้แต่ในกรณีวนัหยุดประจาํสปัดาหซ์งึปกติไม่จ่ายค่าจา้งให ้ ใหจ่้ายค่าจา้งอตัราปกติ 

  ขอ้  409    ลกูจา้งผูใ้ดตายในระหว่างรบัราชการ ใหจ้่ายค่าจา้งจนถึงวนัทีถึงแก่ความตาย

หรือเพียงวนัทมีีสิทธิไดร้บัค่าจา้งก่อนวนัถึงแก่ความตาย  และใหจ้า่ยเงินช่วยพิเศษจาํนวนสามเท่าของ

อตัราค่าจา้งปกติทงัเดือนในเดือนสดุทา้ยก่อนวนัถึงแก่ความตาย  ในกรณีลกูจา้งรายวนัและรายชวัโมง   

ใหถื้อเสมือนว่าลูกจา้งผูน้นัมาปฏิบติังานเต็มเดือนเป็นเกณฑค์าํนวณเงินช่วยพิเศษ 

  ขอ้  410    ลกูจา้งประจาํซงึถกูสงัพกัราชการผูใ้ดถึงแก่ความตาย  ผูม้ีอาํนาจไดว้ินิจฉัย

ตามขอ้  414  แลว้สงัจ่ายค่าจา้งเป็นจาํนวนเท่าใด  ใหจ่้ายค่าจา้งตามจาํนวนทีวินิจฉัยใหจ้นถึงวนัทีถึงแก่

ความตายหรอืเพียงวนัทมีีสิทธิไดร้บัค่าจา้งก่อนวนัถึงแก่ความตาย  นอกจากนใีหจ่้ายเงินช่วยพิเศษอีก

จาํนวนหนึงเป็นจาํนวนสามเท่าของจาํนวนค่าจา้งนนั 

  ถา้ผูม้ีอาํนาจวินิจฉัยแลว้สงัไม่จ่ายค่าจา้ง  ใหจ่้ายค่าจา้งใหเ้พียงวนัสดุทา้ยทีผูน้นัมา

ปฏิบติังานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

  ขอ้  411    ลกูจา้งทขีาดหรือหนีราชการ  หา้มมิใหจ้่ายค่าจา้งสาํหรบัวนัทขีาดหรือหนี                   

ราชการนนั 

  ลกูจา้งผูใ้ดตายในระหว่างขาดราชการ  ใหจ่้ายค่าจา้งใหเ้พียงวนัสดุทา้ยทีผูน้นัมา

ปฏิบติังานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

  ขอ้  412    ค่าจา้งทจี่ายตามขอ้  409  ถึงขอ้  411 เป็นทรพัยสิ์นของผูต้ายในขณะตาย   

และใหจ้่ายแก่ผูม้ีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยว่์าดว้ยมรดก 

  เงินช่วยพิเศษตามขอ้  409  หรือขอ้  410  ใหจ่้ายแก่บุคคลซงึลกูจา้งไดแ้สดงเจตนา              

ระบุไวเ้ป็นหนงัสือตามแบบทีแนบทา้ยประกาศนี 

  ถา้ลกูจา้งผูต้ายมิไดแ้สดงเจตนาระบุไวต้ามวรรคสอง  หรือบุคคลซงึลกูจา้งผูต้ายไดแ้สดง

เจตนาระบไุวไ้ดต้ายไปเสียก่อน  ใหจ้่ายแก่บุคคลตามลาํดบัก่อนหลงั  ดงัต่อไปนี 

      (1)  คู่สมรส 

      (2)  บุตร 

      (3)  บิดามารดา 
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      (4)  ผูท้ไีดอ้ยู่ในอปุการะของผูต้ายตลอดมา  โดยจาํเป็นตอ้งมีผูอุ้ปการะและความ        

ตายของผูน้นัทาํใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้นเพราะขาดความอปุการะ  ซงึนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด     

เห็นว่ามีหลกัฐานแสดงไดว้่า เป็นผูอ้ยู่ในอุปการะของผูต้าย 

      (5)  ผูท้อีปุการะเลียงดใูหก้ารศึกษาผูต้ายมาแต่เยาว ์ ซงึนายกองคก์ารบรหิารส่วน   

จงัหวดัเห็นว่ามีหลกัฐานแสดงไดว้่าเป็นผูอ้ปุการะผูต้าย 

  เมอืปรากฏว่า  มีบุคคลในลาํดบัก่อนดงักล่าวในวรรคสามบุคคลนนัมีสิทธิรบัเงินช่วย

พิเศษแต่ในลาํดบัเดียว  ผูท้อียู่ในลาํดบัถดัไปไม่มีสิทธิไดร้บัเงินช่วยพิเศษ 

  ถา้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผูม้าขอรบัภายในระยะเวลา  1  ปี  นบัแต่วนัทีลกูจา้งผูน้นัถึง

แก่ความตาย  การจา่ยเงินช่วยพิเศษก็เป็นอนัไม่ตอ้งจ่าย 

  ในกรณีทีองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมีความจาํเป็นตอ้งเขา้เป็นผูจ้ดัการศพลกูจา้งผูถ้ึง        

แก่ความตาย เพราะไม่มีผูใ้ดเขา้จดัการศพในเวลาอนัควร  ก็ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัหกัค่าใชจ่้าย  

จากเงินช่วยพิเศษทีตอ้งจ่ายตามประกาศนีไดเ้ท่าทีจ่ายจรงิ  และมอบส่วนทีเหลือใหแ้ก่ผูม้ีสิทธิไดร้บั 

  ขอ้  413    องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใดมีความจาํเป็นทีจะตอ้งสงัใหล้กูจา้งประจาํไป          

ฝึกอบรม  หรือดงูาน เกียวกบัหนา้ทีทลีกูจา้งประจาํนนัปฏิบตัิอยู่  ณ  ต่างประเทศ  หรือภายในประเทศโดย

ใหไ้ดร้บัค่าจา้งอตัราปกติตลอดระยะเวลาทไีปฝึกอบรมหรือดงูานนนั  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัด

เป็นผูอ้นมุตัิ  ลูกจา้งประจาํรายวนัและรายชวัโมงไม่มีสิทธิไดร้บัค่าจา้งในวนัหยดุประจาํสปัดาห ์

  ขอ้  414    ลกูจา้งประจาํทีถูกกลา่วหาว่ากระทาํผิดวินยัอย่างรา้ยแรงจนถกูตงักรรมการ      

สอบสวน หรือถกูฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาว่ากระทาํความผิดอาญา  และถกูสงัพกัราชการไวก้่อนจนกว่า

คดีหรือกรณีถึงทสีดุ  การจ่ายค่าจา้งระหว่างพกัราชการ  ใหถื้อปฏิบติัดงันี 

      (1)  ลกูจา้งประจาํผูใ้ดถกูสงัพกัราชการ  ใหง้ดการเบิกจ่ายค่าจา้งตงัแต่วนัทถีูกสงัพกั   

ราชการไวก้่อน  เวน้แต่ลกูจา้งผูน้นัไดป้ฏิบตัิราชการตามหนา้ทีล่วงเลยวนัใหพ้กัราชการ  เพราะมิไดท้ราบ

คาํสงั  ใหเ้บิกจ่ายค่าจา้งใหถ้ึงวนัทีทราบ  หรือควรไดร้บัทราบคาํสงันนั 

      (2)  ถา้ปรากฏว่าลกูจา้งประจาํผูถ้กูสงัพกัราชการไวก้่อน  มิไดก้ระทาํความผิดและ            

ไม่มีมลทินหรือมวัหมอง  ใหจ่้ายค่าจา้งใหเ้ต็มอตัราปกติ 

(3) ถา้ปรากฏว่าลกูจา้งประจาํผูถู้กสงัพกัราชการไวก่้อน  มิไดก้ระทาํความผิดแต่มี

มลทินหรือมวัหมอง  หรือกระทาํความผิด  แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก  หรือไล่ออก  

ใหจ่้ายค่าจา้งได ้     

(4) ครงึหนึงของค่าจา้งอตัราปกติ 

      (4)  ถา้ปรากฏว่าลกูจา้งประจาํผูถ้กูสงัพกัราชการไวก้่อน  ไดก้ระทาํความผิดและถกู      

ลงโทษถึงปลดออก  หรือไลอ่อก  หา้มจ่ายค่าจา้ง 
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      (5)  ในกรณีลกูจา้งประจาํซงึถกูสงัพกัราชการไวก้่อน  ผูใ้ดถึงแก่ความตายก่อนคดี          

หรือกรณีถึงทีสดุ  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดพิจารณาวินิจฉัยต่อไปดว้ยว่าควรจะจ่ายค่าจา้ง

ระหว่างเวลานนัหรือไม่เพียงใด  โดยอนุโลม  (2) (3) และ (4)  ทงันีใหจ่้ายค่าจา้งตามจาํนวนทีวินิจฉัยให ้  

จนถึงวนัทถีึงแก่ความตายหรือเพียงวนัทีมีสิทธิไดร้บัค่าจา้งก่อนวนัถึงแกค่วามตาย 

  กรณีใหอ้อกจากราชการไวก้่อน  ใหถ้ือปฏิบติัทาํนองเดียวกบัการจ่ายค่าจา้งระหว่าง      

พกัราชการ 

  ลกูจา้งชวัคราวไม่มีสิทธิไดร้บัค่าจา้งระหว่างถูกสงัใหพ้ักราชการ  หรือถกูสงัใหอ้อกจาก

ราชการไวก้่อน  เวน้แต่ลกูจา้งผูน้นัไดป้ฏิบตัิราชการตามหนา้ทีล่วงเลยวนัใหพ้กัราชการไวก้่อน  เพราะมิได้

ทราบคาํสงั  ใหเ้บิกจ่ายค่าจา้งใหถ้ึงวนัทีทราบหรือควรไดร้บัทราบคาํสงันนั 

  อตัราลกูจา้งระหว่างพกัราชการ  ไม่ถือเป็นอตัราว่าง 

  ขอ้  415    ใหน้าํความในขอ้  414  มาใชบ้งัคบัแก่การจ่ายค่าจา้งลกูจา้งประจาํระหว่าง

อทุธรณห์รือรอ้งทุกขค์าํสงัลงโทษปลดออก  หรือถูกควบคุมตวัตามคาํพิพากษาของศาลโดยอนุโลม 

  ขอ้  416    การจ่ายค่าจา้งของผูซ้งึถกูลงโทษตดัค่าจา้ง  ถา้ภายหลงัผูน้นัไดร้บัการ                 

แต่งตงัหรือปรบัค่าจา้ง  โดยไดร้บัค่าจา้งต่างจากเดิมและยงัไม่พน้โทษตดัค่าจา้ง  ใหค้งตดัค่าจา้งต่อไป   

ตามจาํนวนเดิม 

  การจ่ายค่าจา้งในกรณี 

      (1)  ลาออก  ใหจ่้ายใหถ้ึงวนัก่อนถึงกาํหนดลาออก แต่ถา้ถึงกาํหนดลาออกแลว้ยงั

ไม่ไดร้บัทราบคาํสงัอนญุาตใหล้าออก  และลกูจา้งผูน้นัยังคงปฏิบติัราชการต่อมา ใหจ่้ายไดถ้ึงวนัทราบ

คาํสงัหรือควรไดร้บัทราบคาํสงั 

      (2)  ปลดออก  หรือไล่ออก  ใหจ้่ายไดถ้ึงวนัก่อนระบุในคาํสงั  แต่ถา้ยงัไม่รบัทราบ           

คาํสงัและลกูจา้งผูน้นัยงัคงปฏิบตัิราชการต่อมา  ใหจ่้ายไดถ้ึงวนัทราบคาํสงัหรือควรไดร้บัทราบคาํสงั 

      (3)  พน้จากราชการเพราะเกษียณอายุ  ใหจ่้ายไดถ้ึงวนัสินปี 

  การจ่ายค่าจา้งลกูจา้งผูท้มีิไดม้าปฏิบติัราชการนอกเหนือจากทีกาํหนดไวใ้นประกาศน ี 

และเป็นกรณีเดียวกบัทีกฎหมายว่าดว้ยการนนับญัญัติสิทธิไวส้าํหรบัขา้ราชการ หรือคณะรฐัมนตรีกาํหนด

สิทธิใหจ่้ายเงินเดือนขา้ราชการไวแ้ลว้  ให ้ ก.จ.จ. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าจา้งลกูจา้งใหส้อดคลอ้ง

กบักฎหมาย  หรือมติคณะรฐัมนตรีดงักล่าว โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศนี 

  ขอ้  417    ลกูจา้งมีสิทธิไดร้บัเงินทาํขวญัตามระเบียบหรือกฎหมายเกียวกบัการจ่ายเงิน 

ทาํขวญัขา้ราชการและลกูจา้งซงึไดร้บัอนัตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบติังานในหนา้ท ี
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  ขอ้  418    ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลกูจา้งประจาํของ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด  ดาํเนินการจดัทาํทะเบียนลกูจา้งประจาํขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัแกไ้ข

และเปลียนแปลงรายการต่าง ๆ  ใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ  และเก็บรกัษาไว ้ ณ  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั   

  เมอืมีคาํสงัแต่งตงัลกูจา้งประจาํผูใ้ดไปต่างสงักดั  ใหส้ว่นราชการเดิมมอบทะเบียน

ลกูจา้งประจาํใหลู้กจา้งผูน้นันาํไปมอบแก่ส่วนราชการทสีงักดัใหม่ทุกครงั 

  ทะเบียนลกูจา้งประจาํขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ถือเป็นเอกสารลบัของทางราชการ

ไม่พึงเปิดเผยต่อผูอื้น  การขอคัดทะเบียนลกูจา้งประจาํขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  หรือตรวจสอบ

รายการใหด้าํเนินการขออนุมติัตามระเบียบของทางราชการ 

  ทะเบียนลกูจา้งขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัใหเ้ป็นไปตามทกีาํหนดทา้ยประกาศนี 

สาํหรบัการจดัทาํ วิธีการบนัทึกรายการ วธีิการปฏิบติัเกียวกบัทะเบียนประวติั ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไว้

สาํหรบัขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัโดยอนุโลม 

  ขอ้  419    การเปลียนอัตราค่าจา้งลกูจา้งประจาํรายวนัเป็นอตัราค่าจา้งรายเดือนใหเ้อา   

ยสีิบหกวนัทาํการคณูดว้ยอัตราค่าจา้งรายวนัทีลกูจา้งผูน้นัไดร้บัในปัจจบุนั  โดยปัดเศษขึนเป็น เกณฑ์

พิจารณาแต่ตอ้งไม่เกินกว่าอัตราค่าจา้งขนัสงูของตาํแหน่งนนั 

  ขอ้  420    ใหล้กูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติั          

ราชการ และการปฏิบติัตนตามประกาศกาํหนดมาตรฐานคณุธรรมและจรยิธรรมทีกาํหนดไวส้าํหรบั           

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ตามทีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด 

 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ้  421    ผูใ้ดเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งในสายงานใดอยู่ก่อนวนัทีประกาศนีมีผลใชบ้งัคับ ใหผู้น้นัเป็นขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่น

จงัหวดัและดาํรงตาํแหน่งในสายงานนนัตามประกาศนต่ีอไป  โดยใหไ้ดร้บัเงินเดือนและสิทธิประโยชน ์         

เช่นเดิม      

  กรณีผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการใดขององคก์ารบรหิารส่วน                 

จงัหวดัอยู่ก่อนวนัทีประกาศนีมผีลใชบ้งัคบั  ใหผู้น้นัดาํรงตาํแหน่งหัวหนา้ส่วนราชการตามทีกาํหนดใน  

ประกาศนี ดงันี 

(1) หวัหนา้ส่วนอาํนวยการ ใหด้าํรงตาํแหน่ง หวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วน     

จงัหวดั 

(2) หวัหนา้ส่วนกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใหด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ              

กองกิจการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 



  131

(3) หวัหนา้ส่วนแผนและงบประมาณ  ใหด้าํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองแผนและ                   

งบประมาณ 

(4) หวัหนา้ส่วนการคลงั  ใหด้าํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

(5) หวัหนา้สว่นช่าง  ใหด้าํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองช่าง 

  ขอ้  422    ผูใ้ดเป็นลกูจา้งขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวัด และไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรง

ตาํแหน่งใดอยู่ก่อนวนัทีประกาศนีมีผลใชบ้งัคบั ใหผู้น้นัเป็นลกูจา้งขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและ  

ดาํรงตาํแหน่งนนัตามประกาศนีต่อไป  โดยใหไ้ดร้บัค่าจา้ง และสิทธิประโยชน ์ตลอดจนระยะเวลาการจา้ง          

เช่นเดิม 

  ขอ้  423    การใดทีเกียวกบัการบริหารงานบคุคลขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวัดทีอยู่

ระหว่างการดาํเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบขา้ราชการองคก์ารบริหารสว่นจังหวดั พ.ศ. 2541         

หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจา้งลกูจา้งของหน่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน   ซงึใช้

บงัคบัอยู่ก่อนทีประกาศนีมีผลใชบ้งัคบั  ใหด้าํเนินการต่อไปตามท ีก.จ.จ. กาํหนด  ทงันี ตอ้งไม่ขดัหรือ           

แยง้กบัมาตรฐานทวัไปท ี ก.จ. กาํหนด 

  ขอ้  424    การใดทีเกียวกบัการบริหารงานบคุคลของลกูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัทมีิไดก้าํหนดไวใ้นประกาศนี   ใหน้าํแนวทาง หลกัเกณฑแ์ละเงอืนไข หรือวิธีการทีกาํหนดสาํหรบั     

ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

    ประกาศ  ณ  วนัที      พฤศจิกายน   พ.ศ. 2545 

 

      
(นายธีระบูลย ์ โพบคุดี) 

ผูว้่าราชการจงัหวดัตาก 

ประธานกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดตาก 

 

 


