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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดตาก
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
******************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บญ
ั ญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
มีความเป็ นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิน ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 บัญญัติให้คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
สําหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และ
อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหาร
งานบุคคลสําหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ทีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กําหนด คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครังที /
เมือวันที
สิงหาคม
ได้มีมติ
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ประกาศนีเรียกว่า “ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดตาก เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด “
ข้อ 2 ประกาศนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 1 พฤศจิกายน

เป็ นต้นไป
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ข้อ 3 ภายใต้บทกําหนดในมาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกําหนด บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสังอืนใด ทีเกียวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนทีมีกาํ หนดไว้แล้วในประกาศนี
หรือซึงขัดหรือแย้งกับบทกําหนดตามประกาศนี ให้ใช้บทกําหนดในประกาศนีแทน
ข้อ 4 ในประกาศนี
“ ก.จ. “ หมายความว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
“ ก.จ.จ. “ หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
“ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด “ หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ซึงได้รบั บรรจุและแต่งตังตามประกาศนี ให้รบั ราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมี
ตําแหน่งและได้รบั เงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
" พนักงานส่วนท้องถินอืน " หมายความว่า พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล
ข้าราชการกรุ งเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินอืนทีไม่ใช่ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีกฎหมายจัดตังขึน ซึงได้รบั การบรรจุและ
แต่งตังให้ปฏิบตั ิราชการโดยได้รบั เงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลทีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินนํามาจัดเป็ นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน
“ ข้าราชการประเภทอืน ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนัน
นอกจากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถินอืน
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการตาม
ประกาศนี และให้มีอาํ นาจตีความหรือวินิจฉัยปั ญหาเกียวกับการปฏิบตั ิตามประกาศนี
หมวด 1
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้อ 6 ผูท้ จะเข้
ี ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
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(2) มีอายุไม่ตากว่
ํ าสิบแปดปี บริบูรณ์
(3) เป็ นผูเ้ ลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสทุ ธิใจ
(4) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามที ก.จ. ประกาศกําหนด ดังนี
(ก) โรคเรือนในระยะติดต่อหรือในระยะทีปรากฏอาการเป็ นทีรังเกียจแก่สงั คม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะทีปรากฏอาการเป็ นทีรังเกียจแก่สงั คม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรือรัง
(6) ไม่เป็ นผูอ้ ยู่ในระหว่างถูกสังให้พกั ราชการหรือถูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน หรือตามกฎหมายอืน
(7) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นทีรังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุกเพราะกระทํา
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย
งานอืนของรัฐ
(12) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามมาตรฐาน
ทัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน หรือตามกฎหมายอืน
(13) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามมาตรฐานทัวไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน หรือตามกฎหมายอืน
(14) ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
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ข้อ 7 ผูท้ จะเข้
ี ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึงขาด
คุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็ น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ในกรณี ดังนี
(1) ผูซ้ งขาดคุ
ึ
ณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) และ (14)
(2) ผูซ้ งขาดคุ
ึ
ณสมบัติตามข้อ 6 (11) (12) ซึงได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปี
แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทจุ ริตต่อหน้าที
(3) ผูซ้ งขาดคุ
ึ
ณสมบัติตามข้อ 6 (13) ซึงได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปี แล้ว
และมิใช่กรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทจุ ริตต่อหน้าที
ข้อ 8 ผูท้ เป็
ี นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 6 ตลอดเวลาทีรับราชการ เว้นแต่คณ
ุ สมบัติตามข้อ 6 (6) หรือได้รบั การยกเว้น
ในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 7
ข้อ 9 การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 7
ของ ก.จ.จ. ให้พิจารณาถึงความจําเป็ นและประโยชน์ของทางราชการทีจะได้รบั และมติของ ก.จ.จ. ใน
การประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ ก.จ.จ. ประชุมพิจารณาลงมติ
โดยจะต้องได้คะแนนเสียงสีในห้าของจํานวนกรรมการในทีประชุม และการลงมติให้กระทําโดยลับ
ข้อ 10 ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามที ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ สามารถดําเนินการดังนี
(1) ผูซ้ งขาดคุ
ึ
ณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้าม ในการทีจะเข้ารับราชการเป็ น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็ นกรณีที ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นได้ ให้ผนู ้ นประสงค์
ั
จะ
ขอให้ ก.จ.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้าม เพือจะเข้ารับราชการ โดยมี
ผูม้ ีเกียรติอนั ควรเชือถือได้ไม่นอ้ ยกว่าสองคนเป็ นผูร้ บั รองความประพฤติ ให้ยนคํ
ื าขอ และหนังสือรับรอง
ตามแบบท้ายประกาศนี พร้อมเอกสารทีเกียวข้อง
(2) การขอให้ ก.จ.จ.พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้าม
เพือสมัครกลับเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะยืนคําขอต่อเลขานุการ ก.จ.จ.
หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทีผูน้ นประสงค์
ั
จะเข้ารับราชการ ก็ได้
(3) ในกรณีทีมีผยู ้ ืนคําขอต่อเลขานุการ ก.จ.จ. ให้สง่ เรืองให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิจารณา หรือ กรณียนต่
ื อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจารณา และถ้าต้องการจะรับผูย้ ืนคําขอนันเข้ารับราชการ ก็ให้ดาํ เนินการสอบสวนเพือให้ทราบ
รายละเอียดเกียวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการรับราชการ หรือการทํางาน การประกอบคุณงามความดี
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ความผิดหรือความเสือมเสีย และความประพฤติของผูน้ นั โดยให้สอบสวนจากผูบ้ งั คับบัญชาหรือหัวหน้า
งาน และผูม้ ีเกียรติซงอยู
ึ ่ใกล้ชิดอันควรเชือถือได้ แล้วพิจารณาอีกชันหนึงว่ายังต้องการ จะรับผูน้ นเข้
ั ารับ
ราชการหรือไม่ ถ้าต้องการรับก็ให้แจ้งและส่งเรืองการสอบสวนดังกล่าวพร้อมทังเอกสาร หลักฐานการ
สอบสวนนันให้เลขานุการ ก.จ.จ. ดําเนินการต่อไป และหากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่
ต้องการรับผูย้ นคํ
ื าขอนันเข้ารับราชการ ให้แจ้งเป็ นหนังสือให้ผนู้ นและเลขานุ
ั
การ ก.จ.จ. ทราบ
(4) ในกรณีทีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่แจ้งผลการพิจารณาตาม
ข้อ (3) ให้เลขานุการ ก.จ.จ. ทราบภายในหกเดือนนับแต่วนั ทีเลขานุการ ก.จ.จ. ส่งเรืองไปให้ ถือว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนันไม่ตอ้ งการจะรับบรรจุ ให้เลขานุการ ก.จ.จ. ยุติเรืองและแจ้งเป็ นหนังสือให้
ผูย้ นคํ
ื าขอทราบ
(5) เมือเลขานุการ ก.จ.จ. ได้รบั เรืองการสอบสวนตามข้อ (3) เห็นว่าข้อเท็จจริง
และเอกสารหลักฐานเพียงพอทีจะประกอบการพิจารณาของ ก.จ.จ. ก็ให้ดาํ เนินการนําเสนอ ก.จ.จ. เพือ
พิจารณา
(6) การขอยกเว้นในกรณีทีขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้าม เพือสมัครสอบ
แข่งขันหรือเพือเข้ารับการคัดเลือกเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผปู้ ระสงค์จะเข้าเป็ น
ข้าราชการยืนคําขอต่อเลขานุการ ก.จ.จ. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทีผูน้ นมี
ั ความประสงค์ และให้
เลขานุการ ก.จ.จ. รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เพียงพอทีจะประกอบการพิจารณา
ของ ก.จ.จ. แล้วดําเนินการนําเสนอ ก.จ.จ. เพือพิจารณาลงมติลบั ตามข้อ (5)
(7) ในกรณีที ก.จ.จ. ได้พิจารณาลงมติสาํ หรับผูข้ อยกเว้นกรณีทีขาดคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามรายใดและผูน้ นไม่
ั ได้รบั การยกเว้น การขอให้ ก.จ.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีทีขาด
คุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามอีก ผูน้ นจะขอได้
ั
ต่อเมือเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึงปี นับแต่
วันที ก.จ.จ. ลงมติ
หมวด 2
การกําหนดจํานวนตําแหน่งและอัตราตําแหน่ง
ข้อ 11 การกําหนดจํานวนตําแหน่งและอัตราตําแหน่งข้าราชการในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต้องคํานึงถึงลักษณะหน้าที ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงาน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล และงบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 12 การกําหนดตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการว่า
จะมีตาํ แหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําเป็ น
แผนอัตรากําลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือเป็ นกรอบในการกําหนดตําแหน่ง และการใช้
ตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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ในการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึง ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหน้าที ความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีต้องปฏิบตั ิ ความยากและ
คุณภาพของงานและปริมาณงาน ตลอดทังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทีจะต้องจ่ายใน
ด้านบุคคล
ข้อ 13 การกําหนดตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งใดเป็ น
ตําแหน่งระดับใด ให้ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตําแหน่งนันแล้วปรับเทียบกับบรรทัดฐาน
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที ก.จ. จัดทําไว้ตามมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราตําแหน่งและมาตรฐาน
ของตําแหน่ง การปรับตําแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ให้จดั ตําแหน่งทีมี
ลักษณะงานอย่างเดียวกันเข้าประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดตําแหน่งในสายงานเดียวกันทีมีความ
ยากและคุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเข้ากลุม่ ตําแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ข้อ 14 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งตังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็ นประธาน
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็ นกรรมการ
(3) ผูอ้ าํ นวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ
เป็ นกรรมการ
(4) หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง จัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยให้คาํ นึงถึงภารกิจ อํานาจหน้าทีตามกฎหมายว่ากําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลักษณะ
งานทีต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตลอดทังภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล
และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกําหนดเป็ นแผนอัตรากําลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอัตรากําลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
สาระสําคัญ ดังนี
(1) บทศึกษาวิเคราะห์อาํ นาจหน้าทีและภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในช่วงระยะเวลา 3 ปี
(2) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกําลังคนทังหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ว่าต้องการกําลังคนประเภทใด ระดับใด จํานวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบตั ิงาน
ตามภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(3) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกําลังคนทีมีอยู่ในปั จจุบนั และกําลังคน
ทีขาดอยู่และต้องการเพิมขึน ความทีต้องการกําลังคนเพิมขึนเนืองจากการขยายงานหรือได้รบั มอบหมาย
เพิมขึน อัตราการสูญเสียกําลังคนในแต่ละปี
(4) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กาํ ลังคน เป็ นการวางแผนเพือให้มีการใช้
กําลังคนทีมีอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยสํารวจและประเมินความรู ้
ความสามารถของกําลังคนทีมีอยู่ การพัฒนาหรือฝึ กอบรมกําลังคนทีมีอยู่ในมีประสิทธิภาพสูงขึน และใช้
กําลังคนทีมีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู ค้ วามสามารถของแต่ละคน
(5) การจัดทํากรอบอัตรากําลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจําในส่วน
ราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยดําเนินการ ดังนี
(ก) กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
ประกาศกําหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ข) กําหนดตําแหน่งข้าราชการประจําในส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการตามข้อ (ก) โดยพิจารณากําหนดตําแหน่งเป็ นตําแหน่งใด สายงานใด ระดับใด และมีจาํ นวน
เท่าใด ให้เป็ นไปตามความจําเป็ น ความเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหน้าทีความรับผิดชอบ ลักษณะงานที
ต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานในส่วนราชการนัน
(ค) ตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีกําหนดในส่วนราชการตาม
ข้อ (ข) ต้องเป็ นตําแหน่งสายงานที ก.จ. ได้จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งแล้ว สําหรับตําแหน่ง
ผูป้ ฏิบตั ิงานในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3 ทุกตําแหน่งสายงานให้กาํ หนด
ตําแหน่งเป็ นตําแหน่งระดับควบ เป็ นระดับ 1-3 ระดับ 2-4 หรือระดับ 3-5 แล้วแต่กรณี
(ง) การกําหนดตําแหน่งข้าราชการตามแผนอัตรากําลัง ให้กาํ หนดเป็ นแผน
อัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระยะเวลา 3 ปี โดยให้แสดงกรอบอัตรากําลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทังหมด และการกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่เป็ นรอบปี ทีหนึง ปี ทีสอง และปี ทสาม
ี
(6) ในการกําหนดตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนอัตรากําลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทีจัดทําขึนในครังแรกตามประกาศนี ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด
เป็ นตําแหน่งสายงานใด ระดับใด จํานวนเท่าใด ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัด
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงือนไข ดังนี
(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดทีตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ น
ระดับ 9 อยู่ก่อนแล้ว ให้กาํ หนดตําแหน่ง ดังนี
 กําหนดตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นระดับ 9
 อาจกําหนดตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8 ได้
1 ตําแหน่ง
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 กําหนดตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผูอ้ าํ นวย
การกองเป็ นระดับ 7 - 8
 กําหนดตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็ นระดับ 7
(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดทีตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ น
ระดับ 8 อยู่ก่อนแล้ว ให้กาํ หนดตําแหน่ง ดังนี
 กําหนดตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นระดับ 8
 อาจกําหนดตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 7 ได้
1 ตําแหน่ง
 กําหนดตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ผูอ้ าํ นวยการ กองเป็ นระดับ 7
 กําหนดตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็ นระดับ 6
(ค) การกําหนดตําแหน่งข้าราชการตําแหน่งอืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
พิจารณากําหนดได้ตามความเหมาะสม ความจําเป็ น ตามลักษณะงานทีปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพ
ของงาน และปริมาณงาน และให้คาํ นึงถึงตําแหน่งสายงานของตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทีมีอยู่ในปัจจุบนั ประกอบด้วย
ข้อ 16 ตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีชอในการบริ
ื
หารงานตามที
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีชออื
ื นเพือประโยชน์ในการบริหารงาน ดังนี
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) ผูอ้ าํ นวยการกอง
(5) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อ 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอแผนอัตรากําลังทีได้จดั ทําขึนตามข้อ 15
เสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมือ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดประกาศใช้แผนอัตรากําลังดังกล่าว เพือเป็ นกรอบการกําหนดตําแหน่งและการใช้
ตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามระยะเวลาทีกําหนด
เมือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
3 ปี แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามข้อ 15 เป็ นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป
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ข้อ 18 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ตามข้อ 17 หาก ก.จ.จ. เห็นว่า
แผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลังดังกล่าวตามความเห็นของ ก.จ.จ. หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่า
แผนอัตรากําลัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเหมาะสมแล้ว และแจ้งยืนยันแผนอัตรากําลังต่อ
ก.จ.จ. ให้ ก.จ.จ. เสนอเรืองพร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณา
ผลการพิจารณาของ ก.จ. ตามวรรคหนึง เป็ นประการใด ให้ ก.จ.จ. และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดําเนินการตามความเห็นของ ก.จ.
ข้อ 19 เมือ ก.จ.จ. กําหนดให้มีตาํ แหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งใด ระดับใด ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใดตามแผนอัตรากําลังแล้ว ให้ ก.จ.จ. ประสานกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละปี สาํ หรับตังจ่ายเป็ นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน
ข้อ 20 ในระหว่างการประกาศใช้บงั คับแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผลความจําเป็ นต้องกําหนดตําแหน่งข้าราชการเพิมใหม่นอกเหนือ
จากทีกําหนดในแผนอัตรากําลัง เพือรองรับภารกิจหน้าทีความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงาน
ทีเพิมมากขึน ซึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งโดยปรับเกลียจาก
ตําแหน่งอืนได้ และไม่เป็ นภาระทางงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ต่อ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การเสนอขอกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชีแจงเหตุผลความ
จําเป็ นทีต้องขอกําหนดตําแหน่ง ให้ ก.จ.จ. พิจารณา โดยมีรายการ ดังต่อไป
(1) เหตุผลความจําเป็ นทีจะต้องกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่
(2) ลักษณะงานทีต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที
เพิมขึนจากเดิม ถึงขนาดจําเป็ นต้องกําหนดตําแหน่งเพิมขึนใหม่
(3) ชือตําแหน่ง สายงาน ระดับตําแหน่ง และจํานวนตําแหน่งทีขอกําหนดเพิมใหม่
(4) หน้าทีและความรับผิดชอบของตําแหน่งทีขอกําหนดเพิมใหม่
(5) ส่วนราชการทีกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากําลังทีมีอยู่
ตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และตําแหน่งทีขอกําหนดเพิมใหม่
(6) เหตุผลความจําเป็ นอืน
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ข้อ 21 กรณีการขอกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
ข้อ 20 เป็ นการกําหนดตําแหน่งสายงานใหม่ ซึงเป็ นสายงานที ก.จ. ยังไม่ได้จดั ทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งของตําแหน่งสายงานนัน ในการขอกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ดงั กล่าว ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดทําร่างมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่งสายงานนันเสนอไปพร้อมกันด้วย ทังนี เพือแสดง
ให้ทราบถึงประเภทตําแหน่ง ชือตําแหน่งสายงาน ลักษณะงาน โดยทัวไป หน้าทีและความรับผิดชอบของ
ตําแหน่ง ลักษณะงานทีต้องปฏิบตั ิ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง
ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. หากเห็นชอบตามทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอให้เสนอ
เรืองขอกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ ร่างมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง พร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณาต่อไป
หาก ก.จ.จ. มีมติไม่เห็นชอบตามทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
เพิมใหม่ ให้นาํ ความทีกําหนดในข้อ 18 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 22 เมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั ความเห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งเพิม
ใหม่ตามข้อ 20 หรือข้อ 21 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า เป็ นการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนัน โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป
ข้อ 23 ให้ ก.จ.จ. ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตาํ แหน่งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสม ในกรณีทปรากฏว่
ี
าการกําหนดตําแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดี
การใช้ตาํ แหน่งใดไม่เหมาะสมตามที ก.จ.จ. กําหนดก็ดี หรือลักษณะหน้าที ความรับผิดชอบ ปริมาณ
และคุณภาพของงานของตําแหน่งใดที ก.จ.จ. กําหนดเปลียนแปลงไปก็ดี ก.จ.จ. อาจพิจารณาปรับปรุง
การกําหนดตําแหน่งนันเสียใหม่ให้เหมาะสม ทังนี ก.จ.จ. จะมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดําเนินการแทน ก็ได้
ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งตามวรรคหนึง ก.จ.จ. หรือองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที ก.จ.จ. มอบหมาย มีอาํ นาจยุบเลิกตําแหน่งหรือเปลียนแปลงเกียวกับตําแหน่งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการให้เป็ นไปตามมติหรือคําสังนัน
การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งของ ก.จ.จ. ตามวรรคหนึงและวรรคสอง เฉพาะทีต้อง
ยุบเลิกตําแหน่งต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.จ. ก่อน
ข้อ 24 การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
ข้อ 23 ก.จ.จ. หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูไ้ ด้รบั มอบหมายมีอาํ นาจเปลียนแปลงเกียวกับตําแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
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ข้อ 25 การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
ข้อ 24 สามารถกระทําได้ 5 ประการ ดังนี
(1) การปรับระดับตําแหน่งให้สงู ขึนในตําแหน่งสายงานเดิม
(2) การปรับลดหรือขยายระดับตําแหน่ง
(3) การปรับเกลียตําแหน่ง โดยไม่เปลียนตําแหน่งสายงาน
(4) การปรับเกลียตําแหน่ง โดยเปลียนตําแหน่งสายงาน หรือระดับตําแหน่ง
(5) การยุบเลิกตําแหน่ง
ข้อ 26 การปรับระดับตําแหน่งให้สงู ขึนในตําแหน่งสายงานเดิม เพือให้เหมาะสมกับ
ระดับความยากและคุณภาพของงานในตําแหน่งทีเปลียนแปลงไป ดําเนินการได้ ดังนี
(1) ตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานทีกําหนดเป็ นตําแหน่งระดับควบ ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสามารถปรับระดับตําแหน่งให้มีระดับสูงขึนในระดับควบได้ เมือผูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน สําหรับการปรับระดับตําแหน่งใดให้สงู ขึนนอกระดับ
ควบ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขการเลือนและแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
ดํารงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน ทีกําหนดในหมวด 9
(2) ตําแหน่งผูบ้ ริหาร กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอจะขอปรับระดับตําแหน่ง
ให้สงู ขึนของตําแหน่งใด ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 27 การปรับลดหรือขยายระดับตําแหน่งของตําแหน่งโดยไม่เปลียนตําแหน่ง
สายงาน เพือรองรับการบรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ หรือการแต่งตังบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงาน
เริมต้นของตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงาน ทีเริมต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3 แล้วแต่กรณี ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอาํ นาจปรับลดหรือขยายระดับตําแหน่งดังกล่าว เพือรองรับการบรรจุบคุ คลเข้ารับ
ราชการหรือการแต่งตังบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งได้
ข้อ 28 การปรับเกลียตําแหน่ง โดยไม่เปลียนตําแหน่งสายงาน เป็ นการตัดโอนตําแหน่ง
ในสายงานใดสายงานหนึง ในกองหรือฝ่ ายหนึง ไปกําหนดเป็ นตําแหน่งในกองอืนหรือฝ่ ายอืน โดยไม่
เปลียนตําแหน่งสายงาน ทังนี เพือให้สามารถปรับเกลียตําแหน่งในสายงานเดียวกันทีมีอยู่ให้สามารถใช้
ตําแหน่งให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเสนอเรืองขอปรับเกลียตําแหน่งให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 29 การปรับเกลียตําแหน่ง โดยเปลียนตําแหน่งสายงาน หรือระดับตําแหน่ง
เป็ นการตัดโอนตําแหน่งในสายงานใดสายงานหนึงในส่วนราชการใด ไปกําหนดเป็ นตําแหน่งในสายงาน
อืนในส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอืน และตําแหน่งทีกําหนดนันอาจเปลียนระดับตําแหน่งด้วย

12

ก็ได้ ทังนี เพือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถปรับเกลียตําแหน่งทีมีอยู่ในกรอบอัตรากําลังให้
สามารถใช้ตาํ แหน่งให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอปรับเกลียตําแหน่ง ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 30 การยุบเลิกตําแหน่ง เป็ นการยุบเลิกตําแหน่งในสายงานใด ๆ ทีมีอยู่ในกรอบ
อัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นทีจะต้องใช้ประโยชน์แล้ว โดยให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอยุบเลิกตําแหน่งให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทังนี ตําแหน่ง
ทีจะยุบเลิกนันต้องเป็ นตําแหน่งว่าง
กรณี ก.จ.จ. ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบตามทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอให้
ยุบเลิกตําแหน่ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยันในความเห็นเดิม ให้ ก.จ.จ. เสนอเรืองพร้อม
ความเห็นให้ ก.จ. พิจารณาและให้ปฏิบตั ิตามมติ ก.จ.
ข้อ 31 การเสนอขอปรับปรุ งการกําหนดตําแหน่งตามข้อ 26 (2) ข้อ 28 และข้อ 29
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชีแจงเหตุผลความจําเป็ นทีต้องขอกําหนดตําแหน่ง ให้ ก.จ.จ. พิจารณา
โดยมีรายการ ดังต่อไป
(1) เหตุผลความจําเป็ นทีจะต้องปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่
(2) ลักษณะงานทีต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที
เพิมขึนจากเดิม ถึงขนาดจําเป็ นต้องปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่
(3) ชือตําแหน่ง สายงาน ระดับตําแหน่ง และจํานวนตําแหน่งทีขอปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่งใหม่
(4) หน้าทีและความรับผิดชอบของตําแหน่งทีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่
(5) ส่วนราชการทีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากําลัง
ทีมีอยู่ตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และตําแหน่งทีขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ใหม่
(6) เหตุผลความจําเป็ นอืน
การเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งตามวรรคหนึง ให้พิจารณาถึงเหตุผลและ
ความจําเป็ นในด้านปริมาณและคุณภาพของงานเป็ นสําคัญ โดยมิให้ขออนุมตั ิปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
เพือเหตุผลด้านตัวบุคคล และให้คาํ นึงถึงจํานวนของลูกจ้างทังประจําและชัวคราวทีปฏิบตั ิงานในงานนัน
ด้วย ทังนี เพือมิให้เกิดปั ญหาคนล้นงาน และเป็ นการประหยัดงบประมาณด้านรายจ่ายด้านบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย และให้พิจารณาถึงความสําคัญ ความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบ
ตําแหน่งในงานนันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง ควรจะให้ตาํ แหน่งในงานนันสามารถรองรับความก้าวหน้าของ
บุคลากรในงานนันได้
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ข้อ 32 ในกรณีทีปริมาณและคุณภาพของงานเปลียนแปลงไปมาก และได้พิจารณาขอ
อนุมตั ิปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งในส่วนราชการใด ควรพิจารณาจัดหาตําแหน่งเพือรองรับบุคลากร
ผูค้ รองตําแหน่งเดิมทีขออนุมตั ิปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งด้วย และก่อนทีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จะขออนุมตั ิปรับปรุงกําหนดตําแหน่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดําเนินการกับตําแหน่งทีว่าง
และมีความจําเป็ นน้อยเสียก่อน โดยการปรับเกลียตําแหน่งไปไว้ในงานทีมีความสําคัญและจําเป็ นเร่งด่วน
ข้อ 33 ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ตามข้อ 31 หาก ก.จ.จ. เห็นว่าการขอปรับปรุ ง
การกําหนดตําแหน่งยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการตามความเห็นของ ก.จ.จ.
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่าการปรับปรุ งการกําหนดตําแหน่งมีความเหมาะสมแล้ว และ
แจ้งยืนยันการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งต่อ ก.จ.จ. ให้เสนอเรืองพร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณา
ผลการพิจารณาของ ก.จ. ตามวรรคหนึง เป็ นประการใด ให้ ก.จ.จ. และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดําเนินการตามความเห็นของ ก.จ.
ข้อ 34 ในระหว่างการประกาศใช้บงั คับแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผลความจําเป็ นต้องปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เพือรองรับภารกิจ
หน้าทีความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานทีเพิมมากขึน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ
ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งต่อ ก.จ.จ. เพือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 35 กรณีการขอปรับปรุ งกําหนดตําแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 29
เป็ นการกําหนดตําแหน่งสายงานใหม่ ซึงเป็ นสายงานที ก.จ. ยังไม่ได้จดั ทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ
ตําแหน่งสายงานนัน ในการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทํา
ร่างมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่งสายงานนัน เสนอไปพร้อมกันด้วย ทังนี เพือแสดงให้ทราบถึง
ประเภทตําแหน่ง ชือตําแหน่งสายงาน ลักษณะงาน โดยทัวไป หน้าทีและความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ลักษณะงานทีต้องปฏิบตั ิ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง
ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. หากมีความเห็นชอบตามทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ
ให้เสนอเรืองขอปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ ร่างมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง พร้อมความเห็นให้
ก.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หาก ก.จ.จ. มีมติไม่เห็นชอบตามทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอปรับปรุงการ
กําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ ให้นาํ ความทีกําหนดในข้อ 33 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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ข้อ 36 เมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั ความเห็นชอบในการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหน่งตามข้อ 26(2) ข้อ 28 ข้อ 29 หรือข้อ 30 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็ นการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนัน โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียด
ในแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป
หมวด 3
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน
ส่วนที 1
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
ข้อ 37 อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหน่งและการรับเงินประจําตําแหน่งของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นาํ กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งทีกําหนด
สําหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่งให้แก่ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบทีกําหนดไว้สาํ หรับข้าราชการพลเรือน โดยอนุโลม
ข้อ 38 ให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั เงินเดือนตามตําแหน่ง ผูไ้ ด้รบั
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใด ระดับใด ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับตามบัญชีอตั ราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538 ดังนี
(1) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 1 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 1
(2) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 2 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 2
(3) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 3 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 3
(4) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 4 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 4
(5) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 5 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 5
(6) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 6 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 6
(7) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 7 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 7
(8) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 8 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 8
(9) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับ 9 ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ ท 9
ข้อ 39 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใด
ระดับใด โดยได้รบั เงินเดือนในอันดับใดตามข้อ 38 ให้ได้รบั เงินเดือนในขันตําของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหน่งนัน เว้นแต่
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(1) ผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่าขันตําของอันดับนันอยู่แล้ว ให้ได้รบั เงินเดือนเท่าเดิม
(2) ผูน้ นได้
ั รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ และ ก.พ. หรือ
ก.จ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพนัน เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งทีได้รบั แต่งตัง และกําหนดเงินเดือนทีควรได้รบั ในอันดับและขันใด ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ
และขันทีตามทีกําหนดในข้อ 40
(3) ผูน้ นได้
ั รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิมขึนหรือสูงขึน
และ ก.พ. หรือ ก.จ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพทีได้รบั เพิมขึนหรือ
สูงขึนนัน เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตังและกําหนดเงินเดือนทีควรได้รบั ในอันดับ
และขันใด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผูซ้ งได้
ึ รบั มอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอาจปรับให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับและขันทีตามทีกําหนดในข้อ 40
(4) ผูน้ นได้
ั รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานใดที ก.จ. กําหนดในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งให้ตาํ แหน่งในสายงานนัน ได้รบั เงินเดือนสูงกว่าขันตําของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหน่งระดับนัน ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับและขันที ก.จ. กําหนด
(5) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในระดับทีตํากว่าตําแหน่งเดิม โดยเป็ นความ
ประสงค์ของตัวข้าราชการนัน ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตังในขัน
ทีเทียบได้ตรงกันกับขันเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขันเงินเดือนแต่ละอันดับทีข้าราชการ
จะได้รบั เมือได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งท้ายประกาศนี แต่ถา้ ผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่าขันสูงของ
อันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตังอยู่แล้ว ให้ได้รบั เงินเดือนในขันสูงของอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตัง
(6) ผูไ้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนตําแหน่งใด ถ้าได้รบั เงินเดือนสูง
กว่าขันตําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตังนันอยูแ่ ล้ว ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับเงิน
เดือนสําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตังในขันทีเทียบได้ตรงกันกับขันเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตาราง
เทียบขันเงินเดือนและอันดับทีข้าราชการจะได้รบั เมือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งท้ายประกาศนี
ข้อ 40 การกําหนดให้ผูท้ ได้
ี รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ
ตามข้อ 39 (2) และผูท้ ได้
ี รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิมขึนหรือสูงขึน ตาม
ข้อ 39 (3) ได้รบั เงินเดือนในอันดับใด และขันใด ให้พิจารณาดําเนินการดังนี
(1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทีได้รบั เพิมขึน หรือสูงขึนต้องเป็ นปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที ก.พ. หรือ ก.จ. รับรองว่าเป็ นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งทีได้รบั แต่งตัง โดย
ให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒิได้ ไม่ว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นั
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จะได้รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการ หรืออยู่ในระหว่าง
ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(2) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รบั ตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็ นการปรับปรุ งตําแหน่ง
หรือเปลียนระดับตําแหน่ง และต้องให้ได้รบั เงินเดือนไม่สงู กว่าระดับและขันของอัตราเงินเดือนทีควรได้รบั
ตามตารางกําหนดอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒิ ท้ายประกาศนี
(3) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันทีข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นสํ
ั าเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันทีได้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีจะ
ขอปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒินนั รวมถึงไม่ก่อนวันที ก.พ. หรือ ก.จ. ได้กาํ หนดให้ปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทีได้รบั มาเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รบั การแต่งตัง
ในกรณีขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดได้รบั อนุญาตให้ลาศึกษาเพิมเติม
การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันทีผูน้ นรายงานตั
ั
วต่อองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหลังสําเร็จการศึกษา
ในกรณีทได้
ี รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิมขึนหรือสูงขึนก่อนวันทีเข้ารับ
ราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒิตอ้ งมี
ผลไม่ก่อนวันพ้นทดลองปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งทีได้รบั การแต่งตัง
ในกรณีทได้
ี รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิมขึน หรือสูงขึนหลังวันเข้ารับ
ราชการและพ้นทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการแล้วโดยมิได้รบั อนุญาตให้ลาศึกษาเพิมเติมตามวรรคสอง
การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันทีได้รบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพิมขึนหรือสูงขึน
(4) การสังปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็ นผูส้ งั โดยมิให้ยอ้ นหลังข้ามปี งบประมาณ
ในกรณีทได้
ี เสนอเรืองราวไว้ก่อนวันเริมต้นปี งบประมาณและไม่สามารถสังปรับให้ใน
วันเริมต้นปี งบประมาณก็ให้สงปรั
ั บอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามคุณวุฒิได้ตงแต่
ั วนั เริมต้นปี งบประมาณ
ทังนีให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รบั ตามวุฒิก่อนการพิจารณาเลือนขันเงินเดือน
ข้อ 41 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งตาม
ทีกําหนดไว้ในหมวดอืนแห่งประกาศนี และได้กาํ หนดการให้ได้รบั เงินเดือนเป็ นอย่างอืนไว้โดยเฉพาะ ให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนตามทีกําหนดในหมวดนัน
เป็ นราย ๆ ไป

ข้อ 42 กรณีอนนอกจากที
ื
ได้กาํ หนดในหมวดนีให้เสนอ ก.จ.จ. พิจารณาอนุมัติ
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ส่วนที 2
ประโยชน์ตอบแทนอืน
ข้อ 43 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มปี ระโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือเป็ นการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ และเป็ นสวัสดิการต่าง ๆ ในการ
ปฏิบตั ิราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทังนี ให้เป็ นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที
กําหนดไว้สาํ หรับข้าราชการพลเรือน
ข้อ 44 องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้าง ได้ตากว่
ํ าทีกําหนดใน
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 สามารถจัดประโยชน์
ตอบแทนอืนแก่ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นพิเศษอีกก็ได้
การกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามทีกําหนดในวรรคหนึง ต้องมีลกั ษณะเป็ นค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน และเป็ นการจ่ายให้ใน
ลักษณะของสวัสดิการสําหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 44 ได้ดงั ต่อไปนี
(1) กําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็ นประเภทเพิมขึนใหม่นอกเหนือจากประเภทตาม
ทีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินประกาศกําหนด และกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทน ตลอดทังหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับประโยชน์ตอบแทนอืนประเภทใหม่นนั
(2) กําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนตามประเภททีคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถินประกาศกําหนด แต่กาํ หนดอัตราค่าตอบแทนสําหรับประโยชน์ตอบแทน
อืนประเภทนันให้ได้รบั ในอัตราทีสูงกว่าอัตราตามทีกฎหมายหรือระเบียบทีกําหนดไว้สาํ หรับข้าราชการ
พลเรือนจะได้รบั
การกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนตามวรรคหนึง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
กําหนดโดยคํานึงถึงสิทธิ สวัสดิการทีข้าราชการและลูกจ้างทีได้รบั ความจําเป็ น ความเหมาะสม ภาระด้าน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทังนี ให้เปรียบเทียบกับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอืน ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการประเภทอืน และภาคธุรกิจเอกชนประกอบด้วย
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ข้อ 46 เมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนตามข้อ 45 แล้ว
ให้เสนอเรืองให้ ก.จ.จ. พิจารณา ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ให้คาํ นึงถึงสิทธิ สวัสดิการของข้าราชการ
และลูกจ้างทีได้รบั ความจําเป็ น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้
เปรียบเทียบกับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอืน ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการ
ประเภทอืน และภาคธุรกิจเอกชนด้วย
ให้ ก.จ.จ. เสนอเรืองการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนตามวรรคหนึง และความเห็นให้
ก.จ. พิจารณา เมือ ก.จ. พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศใช้บงั คับต่อไป ทังนี ให้มีผลใช้บงั คับไม่ก่อนวันที ก.จ. มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอืนนัน
ข้อ 47 การปรับปรุงการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับข้าราชการหรือลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 45 (1) ให้มีอตั ราค่าตอบแทนเพิมขึนหรือลดลงจากทีกําหนดไว้เดิม
หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนนัน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการตามที
กําหนดไว้ในข้อ 46 โดยอนุโลม
ข้อ 48 การปรับปรุงการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับข้าราชการหรือลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 45 (2) ให้มีอตั ราค่าตอบแทนเพิมขึนหรือลดลงจากทีกําหนดไว้เดิม
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการตามทีกําหนดไว้ในข้อ 46 โดยอนุโลม เว้นแต่ การกําหนดให้มี
อัตราค่าตอบแทนลดลงตํากว่าอัตราทีกฎหมายหรือระเบียบทีกําหนดไว้สาํ หรับข้าราชการพลเรือนจะได้รบั
หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนนัน จะกระทํามิได้
ข้อ 49 ในกรณีทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 45 แล้ว หากปรากฏว่าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนันไม่สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอืนให้เป็ นไป
ตามทีกฎหมายกําหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอืนทีกําหนดตามข้อ 45 (1) และ (2) เป็ นลําดับแรก เพือมิให้ขดั หรือแย้ง และไม่เป็ นไป
ตามทีกฎหมายกําหนด
การปรับปรุงหรือยกเลิกการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนตามวรรคหนึง ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดําเนินการตามทีกําหนดไว้ในข้อ 47 หรือข้อ 48 โดยอนุโลม
ข้อ 50 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจได้รบั เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมี
เหตุพิเศษ ตามที ก.จ. กําหนด
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ข้อ 51 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจได้รบั เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
ตามภาวะเศรษฐกิจ ตามที ก.จ. กําหนด
ข้อ 52 บําเหน็จ บํานาญ ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
หมวด 4
การคัดเลือก
ข้อ 53 การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพือบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพือแต่งตัง
ให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน ให้ดาํ เนินการได้ 4 วิธี ดังนี
(1) การสอบแข่งขัน เพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตังให้เป็ นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเพือแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่งใน
สายงานทีสอบแข่งขันได้ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนัน
(2) การคัดเลือกกรณีทมีี เหตุพิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขัน เพือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการและแต่งตังให้เป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนัน
(3) การสอบคัดเลือก เพือแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รง
ตําแหน่งในต่างสายงาน หรือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนในสายงานเดียวกัน หรือแต่งตัง
ข้าราชการตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานให้ดาํ รงตําแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) การคัดเลือก เพือแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่งใน
ระดับทีสูงขึนในระดับควบสําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งระดับควบ หรือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
สูงขึนนอกระดับควบสําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์ หรือ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ หรือแต่งตังข้าราชการตําแหน่งบริหารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับสูงขึน
ข้อ 54 การดําเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีทมีี เหตุพิเศษที
ไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามทีกําหนดในหมวดนี ก.จ.จ. หรือผูท้ ี
ได้รบั มอบหมายจาก ก.จ.จ. ให้เป็ นผูด้ าํ เนินการแทน ต้องดําเนินการอย่างเปิ ดเผย โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเป็ นธรรม ความเสมอภาค และต้องเปิ ดโอกาสให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอืน ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน และมี
ความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยประกาศผลการคัดเลือกให้
ดําเนินการอย่างเปิ ดเผย
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ส่วนที 1
การสอบแข่งขัน
ข้อ 55 การสอบแข่งขัน เพือบรรจุบุคคลเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
ข้อ 53 (1) ให้ ก.จ.จ. เป็ นผูด้ าํ เนินการสอบแข่งขัน ในกรณีที ก.จ.จ. เห็นสมควรอาจมอบให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็ นผูด้ าํ เนินการแทนก็ได้
ข้อ 56 การสอบแข่งขัน การกําหนดหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดาํ เนินการ
เกียวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนเกณฑ์การตัดสิน การขึนบัญชีสอบแข่งขันได้ การนํารายชือผูส้ อบแข่งขัน
ได้ตาํ แหน่งหนึงไปขึนบัญชีเป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่งอืน และการยกเลิกบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ ให้
เป็ นไปตามทีกําหนด ดังต่อไปนี
(1) ให้ผดู้ าํ เนินการสอบแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน
(2) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันอย่างน้อยต้องมี 3 ภาค คือ
(ก) ภาคความรูค้ วามสามารถทัวไป ให้ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน
(ข) ภาคความรูค้ วามสามารถทีใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง ให้ทดสอบโดย
วิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบปฏิบตั ิ หรือวิธีอนใดวิ
ื ธีหนึงหรือหลายวิธีก็ได้
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ให้ประเมินบุคคลเพือพิจารณาความ
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที
(3) ผูส้ มัครสอบต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติหรือไม่มีลกั ษณะต้องห้ามสําหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือได้รบั การยกเว้นจาก ก.จ.จ. และต้องมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที ก.จ. กําหนด
(4) การประกาศรับสมัครสอบให้ระบุชือตําแหน่ง คุณสมบัติทวไป
ั คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง เงินเดือนทีจะได้รบั วันเวลาและสถานทีสอบ เอกสารหลักฐานทีใช้ในการสอบ หลักสูตร
และวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึนบัญชี และการยกเลิกบัญชี
(5) เกณฑ์การตัดสิน ผูส้ อบแข่งขันได้ตอ้ งได้คะแนนในแต่ละภาคทีสอบไม่ตากว่
ํ า
ร้อยละหกสิบ
(6) การขึนบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ ให้เรียงตามลําดับจากผูส้ อบแข่งขันได้คะแนนสูงสุด
ลงมาตามลําดับ และให้บญ
ั ชีสอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ขึนบัญชี เว้นแต่มีการสอบแข่งขัน
ในตําแหน่งเดียวกันนัน และได้ขนบั
ึ ญชีผสู้ อบแข่งขันได้ใหม่แล้ว
ข้อ 57 ให้ผดู ้ าํ เนินการสอบแข่งขันแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันขึน
คณะหนึงจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ดังนี
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(1) กรณี ก.จ.จ.เป็ นผูด้ าํ เนินการสอบแข่งขัน ให้แต่งตังกรรมการใน ก.จ.จ. เป็ นประธาน
กรรมการ และผูแ้ ทนหน่วยราชการทีเกียวข้อง ผูท้ รงคุณวุฒิ หรือข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
เป็ นกรรมการ
(2) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นผูด้ าํ เนินการสอบแข่งขัน ให้แต่งตังปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ และผูแ้ ทนหน่วยราชการทีเกียวข้อง หรือข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นกรรมการ
ข้อ 58 คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันอาจตังกรรมการออกข้อสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือเรืองอืน ๆ ทีเกียวกับการสอบแข่งขันได้ตามความจําเป็ น
ข้อ 59 ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันกําหนดวัน เวลา สถานทีสอบและ
ระเบียบเกียวกับการสอบได้เท่าทีจําเป็ น และไม่ขดั ต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แล้วให้ประธาน
กรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ
ข้อ 60 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งระดับ
ต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดท้ายประกาศนี
ข้อ 61 ให้ผดู้ าํ เนินการสอบแข่งขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรือง
ต่าง ๆ ดังนี
(1) ชือตําแหน่งทีจะบรรจุและแต่งตัง
(2) คุณสมบัติทวไปและคุ
ั
ณสมบัติเฉพาะของผูม้ ีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหน่งนัน
(3) เงินเดือนทีจะได้รบั
(4) วัน เวลา และสถานทีรับสมัครสอบ
(5) เอกสารและหลักฐานทีใช้ในการสมัครสอบ
(6) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึนบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
(7) เรืองอืน ๆ หรือข้อความอืนทีผูส้ มัครสอบควรทราบ
ประกาศรับสมัครสอบนัน ให้ปิดไว้ในทีเปิ ดเผย ณ สถานทีรับสมัครสอบก่อนวันที
เริมรับสมัครสอบ และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้
ข้อ 62 ให้ผดู้ าํ เนินการสอบแข่งขันจัดให้มีเจ้าหน้าทีรับสมัครสอบ โดยให้มีกาํ หนดเวลา
รับสมัครสอบไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทําการ
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ในกรณีทมีี เหตุผลและความจําเป็ นต้องขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันตามที
คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเสนอแนะ ผูด้ าํ เนินการสอบแข่งขันอาจประกาศขยายกําหนดเวลา
รับสมัครสอบได้ แต่ทงนี
ั เวลาทีจะขยายต้องมีเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทําการ นับตังแต่วนั ถัดจากวัน
สุดท้ายของการรับสมัครสอบและจะต้องประกาศการขยายเวลานันก่อนวันปิ ดรับสมัครสอบครังนันด้วย
ข้อ 63 ให้ผสู้ มัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งทีสมัครสอบตามอัตราดังนี
(1) ตําแหน่งระดับ 1 หรือตําแหน่งระดับ 2 ตําแหน่งละ 100 บาท
(2) ตําแหน่งระดับ 3 ขึนไป ตําแหน่งละ 200 บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมือได้ประกาศรายชือว่าเป็ นผูม้ ีสิทธิเข้าสอบแล้ว
เว้นแต่ มีการยกเลิกการสอบครังนันทังหมด เนืองจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามข้อ 68
จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผสู ้ มัครสอบเฉพาะผูท้ ีมิได้มีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปใน
ทางทุจริตนันได้
ค่าธรรมเนียมสอบทีจัดเก็บได้ตามทีกําหนดในวรรคหนึง ให้ผดู้ าํ เนินการสอบแข่งขัน
สามารถนําไปเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสอบแข่งขันในคราวนันได้
ข้อ 64 ในกรณีทีผูส้ มัครสอบแข่งขันผูใ้ ดเป็ นข้าราชการประเภทอืน หรือพนักงาน
ส่วนท้องถินอืน และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตําแหน่งทีมีระดับไม่สงู กว่าตําแหน่งทีตนดํารงอยู่
ซึงใช้คณ
ุ วุฒิเช่นเดียวกับตําแหน่งทีตนดํารงอยู่ จะต้องยืนหนังสือรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชา ซึง เป็ นผูม้ ี
อํานาจสังบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว
ผูน้ นไม่
ั มีสิทธิเข้าสอบสําหรับการสอบแข่งขันครังนัน
ข้อ 65 ให้ผดู้ าํ เนินการสอบแข่งขันประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิเข้าสอบ ก่อนวันสอบไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ
ข้อ 66 การตัดสินว่าผูใ้ ดเป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็ นผูส้ อบได้คะแนน
ในแต่ละภาคทีสอบตามหลักสูตรไม่ตากว่
ํ าร้อยละหกสิบ ทังนี ให้คาํ นึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
ข้อ 67 ในการสอบแข่งขัน จะต้องทําการสอบตามหลักสูตรทุกภาค และคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแข่งขันจะกําหนดให้ผสู้ มัครสอบภาคความรูค้ วามสามารถทัวไป หรือภาคความรู ้
ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผทู ้ ีสอบได้คะแนนตามเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในข้อ 66 สอบ
ใน ภาคอืนต่อไปก็ได้
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ข้อ 68 กรณีทีปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้เกิดความ
ไม่เป็ นธรรมในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันรายงานให้ผดู ้ าํ เนินการสอบ
แข่งขันทราบเพือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบครังนันทังหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบ
เฉพาะวิชาหรือเฉพาะภาคทีเกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากผูด้ าํ เนิน
การสอบแข่งขันให้ยกเลิกการสอบแข่งขันเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดาํ เนินการสอบ
แข่งขันเฉพาะวิชานัน หรือเฉพาะภาคนันใหม่ สําหรับผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
ข้อ 69 เมือได้ดาํ เนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน
รายงานผลการสอบต่อผูด้ าํ เนินการสอบแข่งขัน เพือผูด้ าํ เนินการสอบแข่งขันจะได้ประกาศขึนบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ต่อไป
ข้อ 70 การขึนบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ ให้เรียงลําดับทีจากผูส้ อบได้คะแนนรวมสูงลง
มาตามลําดับ ในกรณีทีมีผสู้ อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผสู ้ อบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
มากกว่าเป็ นผูอ้ ยู่ในลําดับทีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผไู้ ด้คะแนน
ภาคความรูค้ วามสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็ นผูอ้ ยู่ในลําดับทีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู ้
ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผไู้ ด้คะแนนภาษาไทยในภาคความรูค้ วามสามารถทัวไป
มากกว่าเป็ นผูอ้ ยู่ในลําดับทีสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผไู้ ด้รบั เลขประจําตัวสอบก่อนเป็ นผู ้
อยู่ในลําดับทีสูงกว่า
ข้อ 71 บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ขึนบัญชี แต่ถา้ มีการสอบ
แข่งขันอย่างเดียวกันนันอีก และได้ขนบั
ึ ญชีผสู้ อบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ครังก่อนเป็ น
อันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีทีได้มีการเรียกตัวผูส้ อบแข่งขันได้ผใู้ ดให้มารายงานตัวเพือรับการบรรจุไปแล้ว
ก่อนบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้มีอายุเกิน 2 ปี หรือก่อนมีการขึนบัญชีสอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้
การขึนบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ครังก่อนนันยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทงนี
ั ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ถัด
จากวันทีบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้นนมี
ั อายุครบ 2 ปี หรือวันทีขึนบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
ข้อ 72 ให้ผดู้ าํ เนินการสอบแข่งขัน เป็ นเจ้าของบัญชีสอบแข่งขันทีได้ดาํ เนินการและ
มีอาํ นาจพิจารณาอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอืน องค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน หรือส่วน
ราชการอืน ทีมีความประสงค์จะขอใช้บญ
ั ชีสอบแข่งขันดังกล่าว เพือแต่งตังผูส้ อบแข่งขันได้ให้ดาํ รง
ตําแหน่งสายงานเดียวกันในส่วนราชการนัน โดยให้เรียกบรรจุและแต่งตังตามลําดับทีทีสอบแข่งขันได้
ตามบัญชีการสอบนัน
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ข้อ 73 ผูใ้ ดได้ขึนบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี ให้
เป็ นอันยกเลิกการขึนบัญชีผูน้ นไว้
ั ในบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ คือ
(1) ผูน้ นได้
ั ขอสละสิทธิรบั การบรรจุและแต่งตังในตําแหน่งทีสอบได้
(2) ผูน้ นไม่
ั มารายงานตัวเพือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาทีผูด้ าํ เนินการ
สอบแข่งขัน หรือผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุและแต่งตังกําหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนแจ้ง
ให้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน นับแต่วนั ทีทีทําการไปรษณียร์ บั ลงทะเบียน
(3) ผูน้ นมี
ั เหตุไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้ตามกําหนดเวลาทีจะบรรจุและ
แต่งตังในตําแหน่งทีสอบได้
(4) ผูน้ นประสงค์
ั
จะรับการบรรจุและแต่งตังในตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้โดยการโอน
แต่สว่ นราชการทีจะบรรจุไม่รบั โอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รบั โอน ผูน้ นจึ
ั งไม่ประสงค์
จะรับการบรรจุ
(5) ผูน้ นได้
ั รบั การบรรจุและแต่งตังในตําแหน่งทีสอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึน
บัญชีผนู้ นไว้
ั ในบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ทกุ บัญชีในการสอบครังเดียวกัน
ข้อ 74 ผูใ้ ดถูกยกเลิกการขึนบัญชีผนู้ นไว้
ั ในบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้บญ
ั ชีใดไปแล้ว ถ้า
บัญชีนนยั
ั งไม่ยกเลิก และ ก.จ.จ. พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรจะอนุมตั ิให้ขนบั
ึ ญชีผนู้ นไว้
ั ในบัญชี
เดิมเป็ นลําดับแรกทีจะบรรจุในครังต่อไปตามเดิมก็ได้ สําหรับผูซ้ งถู
ึ กยกเลิกการขึนบัญชี เนืองจากไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมือออกจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย
และประสงค์จะเข้ารับราชการในตําแหน่งทีสอบได้ และบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้นนยั
ั งไม่ยกเลิกให้ขึนบัญชี
ผูน้ นไว้
ั ในบัญชีเดิมเป็ นลําดับแรกทีจะบรรจุในครังต่อไป
ข้อ 75 ในการดําเนินการสอบแข่งขัน ให้ผูด้ าํ เนินการสอบแข่งขันดําเนินการดังต่อไปนี
(1) ส่งสําเนาคําสังแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขัน 1 ชุด และสําเนา
ประกาศรับสมัครสอบ 2 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.จ. ก่อนเริมรับสมัครสอบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการ
(2) เมือการสอบเสร็จสิน ให้ผดู้ าํ เนินการสอบแข่งขัน รายงานไปยังสํานักงาน ก.จ.
ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ประกาศผลสอบ โดยให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี
(ก) บัญชีกรอกคะแนน
1 ชุด
(ข) สําเนาบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ 1 ชุด
(3) เมือมีการยกเลิกการขึนบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ หรือขึนบัญชีไว้ตามเดิมให้รายงาน
ไปยังสํานักงาน ก.จ. ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วัน ยกเลิกหรือขึนบัญชีนนั
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(4) หากมีการเปลียนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิ
เข้าสอบ กําหนดวัน เวลา และสถานทีสอบ ประกาศผลสอบและอืน ๆ นอกจากทีกําหนดไว้เดิมให้
รายงานสํานักงาน ก.จ. โดยด่วนทีสุด
ส่วนที 2
การคัดเลือกกรณีทมีี เหตุพิเศษ
ข้อ 76 การคัดเลือก กรณีทีมีเหตุพิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขัน เพือบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการและแต่งตังให้เป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนัน
ตามข้อ 53 (2) ให้ ก.จ.จ. เป็ นผูด้ าํ เนินการคัดเลือก ในกรณีที ก.จ.จ. เห็นสมควรอาจมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็ นผูด้ าํ เนินการแทนก็ได้
ข้อ 77 การคัดเลือกกรณีทีมีเหตุพิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขัน ให้ ก.จ.จ.กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาดําเนินการโดย วิธีสมั ภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิ
หรือวิธีอนใดวิ
ื ธีหนึงหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยกําหนดดังต่อไปนี
(1) ให้ผดู้ าํ เนินการคัดเลือกแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
(2) ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งทีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ข้อ 78 ก.จ.จ. หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที ก.จ.จ.มอบหมาย อาจคัดเลือก
บุคคลเพือบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีทีมีเหตุพิเศษ
ทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขันได้ในกรณี ดังนี
(1) กรณีการบรรจุและแต่งตังผูไ้ ด้รบั ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(2) กรณีการบรรจุและแต่งตังผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรที ก.จ.จ. อนุมตั ิให้
ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึน เพือเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันโดยเฉพาะ
(3) กรณีการบรรจุและแต่งตังผูส้ าํ เร็จการศึกษาในคุณวุฒทิ ี ก.จ. กําหนดให้
คัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้
(4) กรณีการบรรจุและแต่งตังผูส้ อบแข่งขันได้ ซึงไม่สามารถรับการบรรจุได้เมือถึง
ลําดับทีทีสอบได้ เนืองจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมือบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ทีผูน้ นสอบได้
ั
ถูกยกเลิกไปแล้ว
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(5) กรณีการบรรจุและแต่งตังผูส้ อบแข่งขันได้ ซึงถูกยกเลิกการขึนบัญชีผสู้ อบแข่งขัน
ได้ เนืองจากได้มารายงานตัวเพือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลทีไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการใน
ตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ตามกําหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง
(6) กรณีการบรรจุและแต่งตังบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถและความชํานาญสูง
เข้ารับราชการในฐานะผูเ้ ชียวชาญ หรือผูช้ าํ นาญการ
ข้อ 79 การคัดเลือกเพือบรรจุและแต่งตังผูไ้ ด้รบั ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามข้อ 78 (1) หรือผูส้ าํ เร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตรที ก.จ.จ. อนุมตั ิให้สว่ นราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึน เพือเข้ารับราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนันโดยเฉพาะ ตามข้อ 78 (2) ให้ผดู้ าํ เนินการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี
(1) ให้ผปู้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุ ยืนใบสมัครตามแบบทีกําหนด พร้อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอืนทีเกียวข้องตามทีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด
(2) ให้ผดู้ าํ เนินการคัดเลือก แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึนคณะหนึง
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
(ก) กรณี ก.จ.จ.เป็ นผูด้ าํ เนินการ ให้แต่งตัง กรรมการใน ก.จ.จ. เป็ นประธาน
กรรมการ และผูแ้ ทนหน่วยราชการทีเกียวข้อง หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นกรรมการ
(ข) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นผูด้ าํ เนินการ ให้แต่งตังปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็ นประธานกรรมการ และผูแ้ ทนหน่วยราชการทีเกียวข้อง หรือข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็ นกรรมการ
(3) ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอืนทีเกียวข้องตามทีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด นอกจากนีอาจใช้
วิธีสมั ภาษณ์เพิมเติมอีกก็ได้ และในการจัดลําดับผูไ้ ด้รบั คัดเลือกเพือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตัง
ให้ดาํ รงตําแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจพิจารณา
กําหนดให้ผมู้ ีคะแนนผลการเรียนเฉลียตลอดหลักสูตรสูงเป็ นผูอ้ ยู่ในลําดับต้น สามารถได้รบั การบรรจุ
เข้ารับราชการก่อน หรือพิจารณาบรรจุตามองค์ประกอบอืนทีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 80 การคัดเลือกผูส้ าํ เร็จการศึกษาในคุณวุฒิที ก.จ. กําหนดให้คดั เลือกเพือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ ตามข้อ 78 (3) ให้ผดู้ าํ เนินการคัดเลือกดําเนินการ ดังนี
(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเรือง ชือตําแหน่งทีจะบรรจุ
และแต่งตัง คุณสมบัติทวไปและคุ
ั
ณสมบัติเฉพาะของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้ารับคัดเลือกสําหรับตําแหน่งนัน
เงินเดือนทีจะได้รบั วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร แบบใบสมัคร คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและ
หลักฐานทีใช้ในการสมัคร ทังนี การประกาศรับสมัครคัดเลือกนัน ให้ปิดไว้ในทีเปิ ดเผย ณ สถานทีรับ

27

สมัครก่อนวันทีเริมรับสมัครคัดเลือก และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอืนใดตามความ
เหมาะสมด้วยก็ได้
(2) ให้ผปู้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุ ยืนใบสมัครตามแบบทีกําหนด พร้อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอืนทีเกียวข้องตามทีคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด โดยให้ผสู้ มัครเข้า
รับการคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือก สําหรับตําแหน่งทีสมัครตามอัตรา ดังนี
(ก) ตําแหน่งระดับ 1 หรือตําแหน่งระดับ 2 ตําแหน่งละ 100 บาท
(ข) ตําแหน่งระดับ 3 ขึนไป ตําแหน่งละ 200 บาท
ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี จะไม่จ่ายคืนให้เมือได้มีการรับสมัครเสร็จ
เรียบร้อย ถูกต้องแล้ว
(3) ให้ผดู้ าํ เนินการคัดเลือก แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึนคณะหนึง
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
(ก) กรณี ก.จ.จ.เป็ นผูด้ าํ เนินการ ให้แต่งตัง กรรมการใน ก.จ.จ. เป็ นประธาน
กรรมการ และผูแ้ ทนหน่วยราชการทีเกียวข้อง หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นกรรมการ
(ข) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นผูด้ าํ เนินการ ให้แต่งตังปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็ นประธานกรรมการ และผูแ้ ทนหน่วยราชการทีเกียวข้อง หรือข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็ นกรรมการ
(4) ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสมั ภาษณ์
วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบตั ิ หรือวิธีอืนใด วิธีหนึงหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ในการนี
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจตังกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ หรือกรรมการทดสอบ
การปฏิบตั ิงานหรือกรรมการอืนหรือเจ้าหน้าทีให้ดาํ เนินการในเรืองต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็ น
(5) เมือได้ดาํ เนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงาน
ผลการคัดเลือกต่อผูด้ าํ เนินการคัดเลือก โดยจัดทําบัญชีรายชือผูท้ ผ่ี านการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตาม
ผลคะแนนตาม (4) เพือผูด้ าํ เนินการคัดเลือกจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่งทีคัดเลือกตามลําดับต่อไป
(6) ในกรณีทีมีผผู้ ่านการคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมี
ตําแหน่งว่างเพิมอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตังผูผ้ ่านการคัดเลือกทีเหลืออยู่ในลําดับทีถัดไปตามประกาศ
ผลการคัดเลือกนัน หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทังนี ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ก.จ.จ.
ข้อ 81 การคัดเลือกผูส้ อบแข่งขันได้ ซึงไม่สามารถรับการบรรจุได้เมือถึงลําดับทีที
สอบได้ เนืองจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มา
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รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมือบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ทีผูน้ นสอบได้
ั
ถกู ยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ 78 (4) ให้
ก.จ.จ. มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นผูด้ าํ เนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี
(1) ให้ผปู้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุยนใบสมั
ื
คร และหนังสือรับรองประวัติการรับ
ราชการทหารตามแบบทีกําหนด พร้อมด้วยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(2) เมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผูน้ นพ้
ั นจากราชการ
ทหารโดยไม่มีความเสียหายและมารายงานตัวเพือขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน 180 วัน นับแต่
วันพ้นจากราชการทหาร
(3) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันมีตาํ แหน่งทีผูน้ นสอบแข่
ั
งขันได้ว่างอยู่ ให้
ดําเนินการสังบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งนันได้
ข้อ 82 การคัดเลือกผูส้ อบแข่งขันได้ ซึงถูกยกเลิกการขึนบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้เนืองจาก
ได้มารายงานตัวเพือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลทีไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการในตําแหน่งทีสอบ
แข่งขันได้ตามกําหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง ตามข้อ 78 (5) ให้ ก.จ.จ. มอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็ นผูด้ าํ เนินการ ดังต่อไปนี
(1) ให้ผปู้ ระสงค์จะขอรับการบรรจุยนหนั
ื งสือแสดงความจํานงขอบรรจุเข้ารับ
ราชการและเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการภายใน 15 วัน นับแต่วนั ครบกําหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจุ
และแต่งตัง
(2) เมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรทีจะบรรจุผนู้ นเข้
ั า
รับราชการ
(3) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันมีตาํ แหน่งทีผูน้ นสอบแข่
ั
งขันได้ว่างอยู่ ให้
ดําเนินการสังบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งนันได้
ข้อ 83 การคัดเลือกบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถและความชํานาญสูง เพือบรรจุ
เข้ารับราชการในฐานะผูเ้ ชียวชาญ หรือผูช้ าํ นาญการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ ก.จ.จ. มอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นผูด้ าํ เนินการคัดเลือก โดยดําเนินการตามทีกําหนดใน หมวด 5 ข้อ 110 ถึง
ข้อ 114
ข้อ 84 เมือได้มกี ารดําเนินการคัดเลือก ตามทีกําหนดในประกาศนี ให้ ก.จ.จ.
ดําเนินการดังต่อไปนี
(1) ส่งสําเนาคําสังแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนา
ประกาศรับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.จ. ก่อนเริมรับสมัครคัดเลือกไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการ
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(2) เมือการคัดเลือกเสร็จสิน ให้ ก.จ.จ. รายงานไปยังสํานักงาน ก.จ. ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วนั ประกาศผลการคัดเลือก หรือดําเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ โดยให้ส่งสําเนาบัญชีผไู ้ ด้รบั
การคัดเลือก 1 ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมีการเปลียนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและ
อืน ๆ นอกจากทีกําหนดไว้เดิมให้รายงานสํานักงาน ก.จ. โดยด่วนทีสุด
ส่วนที 3
การสอบคัดเลือก
ข้อ 85 การสอบคัดเลือก เพือแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รง
ตําแหน่ง ตามข้อ 53 (3) ให้ ก.จ.จ. เป็ นผูด้ าํ เนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที ก.จ.จ. เห็นสมควรอาจมอบ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นผูด้ าํ เนินการแทนก็ได้ เว้นแต่ การสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งบริหาร ให้ ก.จ.จ. เป็ นผูด้ าํ เนินการสอบคัดเลือก
ข้อ 86 ให้ผดู ้ าํ เนินการสอบคัดเลือก แต่งตังคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึนคณะหนึง
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ดังนี
(1) กรณี ก.จ.จ. เป็ นผูด้ าํ เนินการสอบคัดเลือก ให้แต่งตังกรรมการใน ก.จ.จ.
เป็ นประธานกรรมการ และผูแ้ ทนหน่วยราชการทีเกียวข้อง ผูท้ รงคุณวุฒิ หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็ นกรรมการ
(2) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นผูด้ าํ เนินการสอบคัดเลือก ให้แต่งตัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ และผูแ้ ทนหน่วยราชการทีเกียวข้อง หรือ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นกรรมการ
ข้อ 87 คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกอาจตังกรรมการออกข้อสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าทีดําเนินการในเรืองการกรอกคะแนน
หรือเรืองอืน ๆ ทีเกียวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจําเป็ น
ข้อ 88 ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานทีสอบ
ข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบเกียวกับการสอบได้เท่าทีจําเป็ น และไม่ขดั ต่อหลักสูตรและวิธีการ
ดําเนินการเกียวกับการสอบคัดเลือกนี แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่นอ้ ยกว่า
5 วันทําการ
ข้อ 89 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้เป็ นไปตามทีกําหนดท้ายประกาศนี
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ข้อ 90 ให้ผดู้ าํ เนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชือตําแหน่งทีจะ
แต่งตัง คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และข้อความอืนทีผูส้ มัคร
สอบควรทราบ
ข้อ 91 ให้ผดู้ าํ เนินการสอบคัดเลือกจัดให้มีเจ้าหน้าทีรับสมัครสอบโดยให้มีกาํ หนด
เวลารับใบสมัครสอบไม่นอ้ ยกว่า 10 วันทําการ
ข้อ 92 ผูม้ ีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามทีกําหนดใน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตามข้อ 90 ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
ข้อ 93 ให้ผดู้ าํ เนินการสอบคัดเลือกประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบ
ไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ
ข้อ 94 การตัดสินว่าผูใ้ ดเป็ นผูส้ อบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็ นผูส้ อบได้
คะแนนในแต่ละภาคทีสอบตามหลักสูตรไม่ตากว่
ํ าร้อยละหกสิบ ทังนีให้คาํ นึงถึงหลักวิชาวัดผลด้วย
ข้อ 95 การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการดําเนิน
การสอบคัดเลือกจะกําหนดให้ผสู้ มัครสอบสอบภาคความรูค้ วามสามารถทัวไป หรือภาคความรู ้
ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่งก่อนแล้ว จึงให้ผสู้ อบได้คะแนนตามเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในข้อ 94 สอบใน
ภาคอืนต่อไปก็ได้
ข้อ 96 ในกรณีทีปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทําให้เกิดความ
ไม่เป็ นธรรมในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้ ก.จ.จ. ทราบ
เพือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครังนันทังหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ภาคทีเกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหาก ก.จ.จ. ให้ยกเลิกการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดาํ เนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนันใหม่ สําหรับผูท้ ีมีส่วนเกียวข้อง
กับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
ข้อ 97 เมือได้ดาํ เนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบ
คัดเลือกรายงานผลการสอบต่อผูด้ าํ เนินการสอบคัดเลือก เพือจะได้ประกาศรายชือผูส้ อบคัดเลือกได้ต่อไป
ข้อ 98 การขึนบัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้ ให้เรียงลําดับทีจากผูส้ อบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลําดับ ในกรณีทีมีผสู้ อบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผสู ้ อบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง
มากกว่าเป็ นผูอ้ ยู่ในลําดับทีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผไู ้ ด้คะแนน
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ภาคความรูค้ วามสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็ นผูอ้ ยู่ในลําดับทีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู ้
ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผไู้ ด้รบั เลขประจําตัวสอบก่อนเป็ นผูอ้ ยู่ในลําดับทีสูงกว่า
ข้อ 99 บัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตังแต่วนั ขึนบัญชี แต่ถา้ มีการ
สอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนันอีก และได้ขึนบัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้
ครังก่อนเป็ นอันยกเลิก
ข้อ 100 ในการดําเนินการสอบคัดเลือก ให้ผดู้ าํ เนินการสอบคัดเลือกดําเนินการ
ดังต่อไปนี
(1) ส่งสําเนาคําสังแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสําเนา
ประกาศรับสมัครสอบ 3 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.จ. ก่อนวันเริมต้นรับสมัครสอบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการ
(2) เมือการสอบเสร็จสินแล้ว ให้สง่ เอกสารไปยังสํานักงาน ก.จ. ภายใน 5 วันทําการ
นับตังแต่วนั ประกาศผลสอบดังต่อไปนี
(ก) ข้อสอบภาคความรูค้ วามสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่ง 1 ชุด
(ข) บัญชีกรอกคะแนน 1 ชุด
(ค) สําเนาบัญชีผสู ้ อบคัดเลือกได้ 2 ชุด
(3) เมือมีการยกเลิกการขึนบัญชีสอบคัดเลือกได้ หรือขึนบัญชีผใู้ ดไว้ตามเดิมให้
รายงานไปยังสํานักงาน ก.จ. ภายใน 7 วันทําการ นับตังแต่วนั ยกเลิกหรือขึนบัญชีผูน้ นั
(4) หากมีการเปลียนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิ
เข้าสอบ กําหนดวัน เวลา และสถานทีสอบ ประกาศผลสอบหรืออืน ๆ นอกจากทีกําหนดไว้เดิม
ให้รายงานไปยังสํานักงาน ก.จ. ทราบโดยด่วนทีสุด
ส่วนที 4
การคัดเลือก
ข้อ 101 การคัดเลือก เพือแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับทีสูงขึน ตามข้อ 53 (4) ให้ ก.จ.จ. เป็ นผูด้ าํ เนินการคัดเลือก ในกรณีที ก.จ.จ. เห็นสมควรอาจ
มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นผูด้ าํ เนินการแทนก็ได้ เว้นแต่ การคัดเลือกข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งบริหารให้มีระดับทีสูงขึน ให้ ก.จ.จ. เป็ นผูด้ าํ เนินการคัดเลือก
ข้อ 102 การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับทีสูงขึน ให้ดาํ เนินการได้ 4 กรณี ดังนี

32

(1) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับสูงขึนในระดับควบ สําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งระดับควบ
(2) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับสูงขึน นอกระดับควบ สําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์
(3) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับสูงขึน นอกระดับควบ สําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ
(4) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งผูบ้ ริหารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งบริหารในระดับทีสูงขึน
ข้อ 103 การคัดเลือก เพือแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับสูงขึนในระดับควบ สําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งระดับควบ ตามข้อ 102 (1) ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็ นผูด้ าํ เนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการตามหลักเกณฑ์
และเงือนไข ดังนี
(1) ข้าราชการผูน้ นเป็
ั นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีจะแต่งตัง ตามทีกําหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลือนและแต่งตัง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน
(2) ให้ดาํ เนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบตั ิงานที
ผ่านมาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นั
(3) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานตาม (2) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี
(ก) ข้อมูลเกียวกับผูร้ บั การประเมิน
(ข) หน้าทีความรับผิดชอบและความรู ค้ วามสามารถทีต้องการของตําแหน่ง
ทีจะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบุคคลเพือเลือนตําแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน
(4) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีจะผ่าน
การประเมินเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ตากว่
ํ าที ก.พ.กําหนด
ไว้เป็ นมาตรฐานสําหรับข้าราชการพลเรือน
(5) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับ
สูงขึน โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
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ข้อ 104 การคัดเลือก เพือแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับทีสูงขึนนอกระดับควบ สําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์
ตามข้อ 102 ( 2) ให้ ก.จ.จ. เป็ นผูด้ าํ เนินการ
การคัดเลือกตามวรรคหนึง ให้ ก.จ.จ. ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงือนไข ดังนี
(1) ข้าราชการผูน้ นเป็
ั นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีจะแต่งตัง ตามทีกําหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลือนและแต่งตัง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน
(2) ให้แต่งตังคณะกรรมการประเมินผลงาน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ประกอบด้วย
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นประธานกรรมการ และผูอ้ าํ นวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ
เป็ นกรรมการ โดยให้หวั หน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นกรรมการและเลขานุการ
(3) ให้ดาํ เนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และประเมินผลงานทีผ่านมาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นั
(4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) ดําเนินการประเมินคุณสมบัติของบุคคล
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) ตามแบบประเมินท้ายประกาศนี
(5) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีจะได้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับ
ทีสูงขึนต้องเป็ นผูท้ ผ่ี านการประเมินตามเกณฑ์ทีกําหนดในแบบประเมินตาม (4)
(6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับที
สูงขึน โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 105 การคัดเลือก เพือแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับทีสูงขึนนอกระดับควบ สําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ
ตามข้อ 102 (3) ให้ ก.จ.จ. เป็ นผูด้ าํ เนินการ
การคัดเลือกตามวรรคหนึง ให้ ก.จ.จ. ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงือนไข ดังนี
(1) ข้าราชการผูน้ นเป็
ั นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีจะแต่งตัง ตามทีกําหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลือนและแต่งตัง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน
(2) ให้แต่งตังคณะกรรมการประเมินผลงาน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
(ก) กรณีเลือนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะระดับ 7 ให้แต่งตัง
คณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒใิ น ก.จ.จ. เป็ นประธานกรรมการ และผูแ้ ทน
ส่วนราชการทีเกียวข้อง หรือผูท้ รงคุณวุฒิอืนทีมีความรูค้ วามสามารถในงานด้านวิชาชีพนันโดยเฉพาะ
เป็ นกรรมการ โดยให้หวั หน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นเลขานุการ
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(ข) กรณีเลือนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะระดับ 8 ขึนไป หรือ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งเชียวชาญเฉพาะระดับ 9 ขึนไป ให้ ก.จ.จ. แต่งตังคณะกรรมการประเมินผลงาน
ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความรูค้ วามสามารถในงานด้านวิชาชีพนันโดยเฉพาะ หรือมีความรู ้
ความสามารถและความเชียวชาญในงานด้านนันโดยเฉพาะ ตามที ก.จ. ประกาศกําหนด
(3) ให้ดาํ เนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ
ของบุคคล และประเมินผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นั
(4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กําหนดแบบ และวิธีการประเมิน
คุณสมบัติของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี
(ก) ข้อมูลเกียวกับผูร้ บั การประเมิน
(ข) หน้าทีความรับผิดชอบและความรู ค้ วามสามารถทีต้องการของตําแหน่ง
ทีจะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบตั ิงานและคุณลักษณะของบุคคลเพือเลือนตําแหน่ง
(ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
(5) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีจะผ่าน
การประเมินเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ตากว่
ํ าที ก.พ.กําหนด
ไว้เป็ นมาตรฐานสําหรับข้าราชการพลเรือน
(6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับ
สูงขึน โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 106 การคัดเลือก เพือแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับทีสูงขึน สําหรับตําแหน่งผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 102 (4) ให้ ก.จ.จ. เป็ น
ผูด้ าํ เนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึง ให้ ก.จ.จ.ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงือนไข ดังนี
(1) แต่งตังคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ประกอบด้วยกรรมการ
ใน ก.จ.จ. เป็ นประธานกรรมการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ ผูแ้ ทนส่วนราชการทีเกียวข้อง
หรือผูท้ รงคุณวุฒิอืน เป็ นกรรมการ
(2) เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้ดาํ เนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการประเมิน
หรือวิธีอนใด
ื วิธีหนึงหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกําหนดรายการดังต่อไปนี
(ก) การสัมภาษณ์ให้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และให้พิจารณาให้คะแนน
สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี
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- ความรอบรู ้ 50 คะแนน พิจารณาจากความรูง้ านในหน้าทีของตําแหน่ง
ทีจะแต่งตัง กฎหมาย รัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน กฎหมายกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิน กฎหมายเกียวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานทีปฏิบตั ิ หลักการบริหาร รวมทัง
ความรูเ้ กียวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ปฏิภาณไหวพริบ 25 คะแนน พิจารณาจากความสามารถในการแก้ปัญหา
ในด้านต่าง ๆ ปั ญหาเฉพาะหน้า รวมถึงความสามารถในการประสานงานส่วนอืน
- บุคลิกภาพและภาวะผูน้ าํ 25 คะแนน พิจารณาจากบุคลิกภาพลักษณะดี
มีความเป็ นผูน้ าํ สุขภาพ ร่างกายและจิตใจดี
(ข) คะแนนคุณสมบัติคะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้พิจารณา
- ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ในตําแหน่งสายงาน และระดับปั จจุบนั
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- เงินเดือน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- อายุราชการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม 20 คะแนน
- วุฒิการศึกษา คะแนนเต็ม 10 คะแนน
- ความผิดย้อนหลัง (วินยั ) 5 ปี คะแนนเต็ม 10 คะแนน
(3) คณะกรรมการคัดเลือกอาจตังกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการประเมินความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง หรือเรืองอืน ๆ ทีเกียวกับการคัดเลือกได้ตามความจําเป็ น
(4) ให้คณะกรรมการคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานทีดําเนินการคัดเลือกและ
ระเบียบเกียวกับการคัดเลือกได้เท่าทีจําเป็ น และไม่ขดั ต่อเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนี แล้วให้ประธาน
กรรมการประกาศก่อนวันดําเนินการคัดเลือกไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ
(5) ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก โดยระบุรายละเอียด
ในเรือง ชือตําแหน่งทีจะดําเนินการคัดเลือกเพือแต่งตัง คุณสมบัติทวไปและคุ
ั
ณสมบัติเฉพาะของผูม้ ีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกสําหรับตําแหน่งนัน วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร เอกสารและหลักฐานทีใช้
ในการสมัคร เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และเรืองอืน ๆ หรือข้อความอืนที
ผูส้ มัครควรทราบ โดยให้ปิดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนันไว้ในทีเปิ ดเผย ณ สถานทีรับสมัครก่อน
วันทีเริมรับสมัคร และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้
(6) ให้คณะกรรมการคัดเลือกจัดให้มีเจ้าหน้าทีรับสมัคร โดยให้มีกาํ หนดเวลารับ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทําการ
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(7) ข้าราชการผูม้ ีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีจะแต่งตังในวันรับสมัคร ตามทีกําหนด
ในหมวด 9 ว่าด้วยการเลือนและแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับที
สูงขึน และ ได้รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ าขันตําของอัตราเงินเดือนในระดับทีจะได้รบั การแต่งตังนัน
(8) ในกรณีขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอืน
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งนี จะต้องยืนหนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทีตนสังกัดอยู่ ว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีกําหนดในประกาศการรับสมัคร
(9) ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกก่อนวัน
ดําเนินการคัดเลือกไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ
(10) ในการดําเนินการคัดเลือก ให้เลขานุการคณะกรรมการเสนอรายชือข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งทีจะแต่งตัง ซึงมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและ
อยู่ในหลักเกณฑ์ทจะเลื
ี อนขึนดํารงตําแหน่งทีจะแต่งตังได้ต่อคณะกรรมการ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้อง
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี
(ก) รายละเอียดเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ และความต้องการของตําแหน่ง
ทีจะแต่งตัง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าทีของตําแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทํางาน การควบคุม
บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กบั ตําแหน่งอืน และข้อมูลอืน ๆ เกียวกับงานของตําแหน่งทีจะ แต่งตังอันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการใช้ดลุ ยพินิจของคณะกรรมการ ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลทีจะสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะทีพึงประสงค์ และจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง เป็ นต้น
(ข) ข้อมูลพืนฐานเกียวกับประวัติการรับราชการ และประวัติสว่ นตัวของผูส้ มัคร
เข้ารับ การคัดเลือก เสนอชือเพือรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทังประวัติการศึกษาการ
ฝึ กอบรม ดูงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ความชํานาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงานสําคัญพิเศษ
หรือผลงานทีเป็ นทีประจักษ์ในความสามารถของข้าราชการ ประวัติทางวินยั ในอดีตของข้าราชการผูน้ นั
ซึงควรเป็ นข้อมูลทีเก็บอย่างเป็ นระบบ และได้รบั การแก้ไขเพิมเติมให้สมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ
(ค) ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี เกียวกับผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของผูส้ มัครเข้ารับการ
คัดเลือกทุกคน และความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาเกียวกับความเหมาะสม และความพร้อมหรือไม่พร้อมที
จะเลือนขึนดํารงตําแหน่งทีสูงขึน ซึงได้ให้ไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมการ
(11) ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนสัมภาษณ์ และคะแนนคุณสมบัติแล้ว
จัดลําดับจากผูท้ ได้
ี คะแนนสูงสุดไปหาผูท้ ได้
ี คะแนนตําสุดและให้พิจารณาผูท้ มีี อยู่ในลําดับทีดีกว่าจะได้
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รับการแต่งตังก่อนผูท้ ีอยู่ในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน
ให้จดั ลําดับผูท้ ีคะแนนเท่ากัน ดังนี
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผูใ้ ดได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในตําแหน่งระดับปั จจุบนั ก่อน
(ค) ถ้าได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในตําแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณา
จากเงินเดือนมากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครืองราชอิสริยาภรณ์ขนสู
ั งกว่า
(ฉ) ถ้าได้รบั เครืองราชอิสริยาภรณ์ชนเดี
ั ยวกันให้พิจารณาผูใ้ ดได้รบั ก่อน
(ช) ถ้าได้รบั เครืองราชอิสริยาภรณ์ในชันเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผูใ้ ดมี
อายุแก่กว่า
(12) เมือได้ดาํ เนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผล
การคัดเลือกต่อ ก.จ.จ. โดยจัดทําบัญชีรายชือผูท้ ผ่ี านการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับตามผลคะแนน
ตามข้อ (11) โดยให้ระบุคะแนนทีได้ไว้ในประกาศด้วย เพือจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตังผูท้ ได้
ี รบั การคัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่งทีคัดเลือกตามลําดับต่อไป
(13) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตังผูไ้ ด้รบั คัดเลือก ให้ดาํ รงตําแหน่ง
บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามลําดับทีในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของ
ก.จ.จ.
(14) ในกรณีทีมีผผู้ ่านการคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมี
ตําแหน่งว่างเพิมอีก ก็อาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตังผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกทีเหลืออยู่ในลําดับที
ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนันให้ดาํ รงตําแหน่งได้ หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทังนี
ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ก.จ.จ.
ข้อ 107 เมือได้มีการดําเนินการคัดเลือกตามทีกําหนดในประกาศนี ให้ ก.จ.จ.
ดําเนินการดังต่อไปนี
(1) ส่งสําเนาคําสังแต่งตังคณะกรรมการคัดเลือก 1 ชุด และสําเนาประกาศรับ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 2 ชุด ไปยังสํานักงาน ก.จ. ก่อนเริมรับสมัครไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการ
(2) เมือการคัดเลือกเสร็จสิน ให้ ก.จ.จ. รายงานไปยังสํานักงาน ก.จ. ภายใน
5 วันทําการนับแต่วนั เลือนและแต่งตังผูไ้ ด้รบั คัดเลือกตามข้อ 103 ข้อ 104 หรือข้อ 105 หรือวันประกาศ
ผลการคัดเลือกตามข้อ 106 โดยให้สง่ เอกสารดังต่อไปนี
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(ก) สําเนาคําสังเลือนและแต่งตังข้าราชการ 1 ชุด
(ข) สําเนาบัญชีการกรอกคะแนน 1 ชุด
(ค) สําเนาประกาศผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมีการเปลียนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกาศราย
ชือผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานทีดําเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก
และอืน ๆ นอกจากทีกําหนดไว้เดิมให้รายงานสํานักงาน ก.จ. โดยด่วนทีสุด
หมวด 5
การบรรจุและแต่งตัง
ข้อ 108 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้บรรจุและแต่งตังจากผูส้ อบแข่งขันได้ใน
ตําแหน่งนัน โดยบรรจุและแต่งตังตามลําดับทีในบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีบญ
ั ชีผสู ้ อบแข่งขันได้ในตําแหน่งใด อาจบรรจุ
และแต่งตังผูส้ อบแข่งขันได้โดยขอใช้บญ
ั ชีผสู ้ อบแข่งขันของ ก.จ.จ. อืน หรือ คณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถินอืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน หรือส่วนราชการอืนในตําแหน่งเดียวกัน
กับตําแหน่งทีจะบรรจุเข้ารับราชการหรือตําแหน่งอืนทีกําหนด คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งทีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่งนัน
มิให้นาํ ความในวรรคหนึงมาใช้บงั คับในกรณี การบรรจุและแต่งตังตาม ข้อ 110 ข้อ 115
ข้อ 116 ข้อ 122 และข้อ 132
ข้อ 109 ผูส้ อบแข่งขันได้ ซึงอยู่ในลําดับทีทีจะได้รบั การบรรจุ และแต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่งใด ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รบั การยกเว้นในกรณีทขาด
ี
คุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
เบืองต้น หรือขาด คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง โดยไม่ได้รบั อนุมตั ิยกเว้นจาก ก.จ.จ. อยู่ก่อนหรือ
ภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งนันไม่ได้
ข้อ 110 ในกรณีทีมีเหตุผลและความจําเป็ นอย่างยิง เพือประโยชน์แก่ราชการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. อาจบรรจุบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ และความ
ชํานาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผูเ้ ชียวชาญ หรือผูช้ าํ นาญการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 111 องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีจะเสนอขอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผูเ้ ชียวชาญ หรือผูช้ าํ นาญการจะต้องมีลกั ษณะต่อไปนี
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(1) ลักษณะหน้าที ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความจําเป็ นที
จะต้องใช้บุคลากรผูท้ มีี ความรู ้ ความสามารถและความชํานาญงานในระดับผูเ้ ชียวชาญ หรือผูช้ าํ นาญการ
หรือผูท้ มีี ความรู ้ ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน
(2) มีการกําหนดตําแหน่งผูเ้ ชียวชาญ หรือผูช้ าํ นาญการ เพือรองรับลักษณะหน้าที
ความรับผิดชอบตาม (1) โดยพิจารณากําหนดระดับตําแหน่ง ให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพ
ของงานในตําแหน่งนัน ดังนี
(ก) ตําแหน่งผูเ้ ชียวชาญ กําหนดเป็ นตําแหน่งระดับ 9
(ข) ตําแหน่งผูช้ าํ นาญการ กําหนดเป็ นตําแหน่งระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8
ข้อ 112 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความจําเป็ นอย่างยิงเพือประโยชน์แก่
ราชการทีจะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผูเ้ ชียวชาญ หรือผูช้ าํ นาญการในองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้เสนอเหตุผลและความจําเป็ น คําชีแจง ประวัติและผลงานของผูท้ จะบรรจุ
ี
เข้ารับราชการ ซึง
จะต้องเป็ นผูท้ ี มีความรู ้ ความสามารถและความชํานาญงานสูงในระดับผูเ้ ชียวชาญหรือผูช้ าํ นาญการ
แล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานในตําแหน่งทีขอบรรจุและแต่งตัง โดยพิจารณาจาก
คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทํางาน และผลงานทีได้ปฏิบตั ิมา ตามแบบทีกําหนดท้ายประกาศนี ให้
ก.จ.จ. พิจารณา
ในเหตุผลคําชีแจงตามวรรคหนึง ให้แสดงรายละเอียด ดังนี
(1) บุคคลทีจะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตําแหน่งทีจะบรรจุ และระดับตําแหน่ง
(2) รายละเอียดหน้าทีความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตําแหน่งทีจะบรรจุ
(3) เหตุผลความจําเป็ นในการขอบรรจุบุคคลผูน้ ี
(4) ประโยชน์ทีทางราชการจะได้รบั จากการบรรจุบุคคลผูน้ ี
ข้อ 113 กรณีทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ 112
แต่ยงั มิได้กาํ หนดตําแหน่งผูเ้ ชียวชาญหรือผูช้ าํ นาญการตามทีกําหนดในข้อ 111 (2) ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเสนอขอกําหนดตําแหน่งผูเ้ ชียวชาญหรือผูช้ าํ นาญการขึนใหม่หรือปรับเกลียจากตําแหน่งอืนให้
ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทังนีให้ดาํ เนินการตามทีกําหนดในหมวด 2 ว่าด้วยการกําหนด
ตําแหน่ง หรือ การปรับปรุ งการกําหนดตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี
ข้อ 114 เมือ ก.จ.จ. ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผูเ้ ชียวชาญ
หรือผูช้ าํ นาญการ ในตําแหน่งใด ระดับใด แล้ว ให้กาํ หนดอันดับเงินเดือนและขันเงินเดือนทีจะให้ได้รบั
โดยขันเงินเดือนทีจะให้ได้รบั ดังกล่าวให้ได้รบั ในขันทีไม่ตากว่
ํ าจุดกึงกลางระหว่างขันสูงและขันตําของ
อันดับเงินเดือนทีผูน้ นได้
ั รบั
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ข้อ 115 ในกรณีทีมีเหตุพิเศษที ก.จ.จ. เห็นว่า ไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการสอบแข่งขัน
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งได้ในกรณีดงั นี
(1) การบรรจุและแต่งตังผูไ้ ด้รบั ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(2) การบรรจุและแต่งตังผูส้ าํ เร็จการศึกษาในคุณวุฒทิ ี ก.จ. กําหนดให้คดั เลือกเพือ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นกรณีพิเศษ
(3) การบรรจุและแต่งตังผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรที ก.จ.จ. อนุมตั ิให้
ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึน เพือเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ
(4) การบรรจุและแต่งตังผูส้ อบแข่งขันได้ ซึงไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมือถึง
ลําดับทีทีสอบได้ เนืองจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมือบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้ทีผูน้ นสอบได้
ั
ถูกยกเลิกไปแล้ว
(5) การบรรจุและแต่งตังผูส้ อบแข่งขันได้ ซึงถูกยกเลิกการขึนบัญชีผสู้ อบแข่งขันได้
เนืองจากได้มารายงานตัวเพือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุทีไม่อาจเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการในตําแหน่งที
สอบแข่งขันได้ตามกําหนดเวลาทีทางราชการจะบรรจุและแต่งตัง
ข้อ 116 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดถูกสังให้ออกจากราชการเพือไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมือผูน้ นพ้
ั นจากราชการทหาร โดยมิได้กระทํา
การใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติ
ชัวอย่างร้ายแรง และผูน้ นไม่
ั เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ และมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนดในหมวด 1 หาก
ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม
ภายในกําหนดหนึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร ให้สงบรรจุ
ั
และแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึงได้รบั บรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึง ให้มี
สิทธิได้นบั วันรับราชการก่อนถูกสังให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารและวันรับราชการเมือได้รบั บรรจุกลับเข้ารับราชการเป็ นเวลาราชการติดต่อกันเพือ
ประโยชน์ตามประกาศนี และตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินเสมือน ว่าผูน้ นั
มิได้เคยถูกสังให้ออกจากราชการ
ข้อ 117 เมือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดออกจากราชการไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนตําแหน่งในระดับ
เดียวกันไว้สาํ หรับบรรจุผนู ้ นกลั
ั บเข้ารับราชการ
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ข้อ 118 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูท้ ได้
ี ออกจากราชการไปรับราชการ
ทหาร ตามข้อ 117 หากผูน้ นประสงค์
ั
จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมจะต้อง
ยืนคําขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบทีกําหนดท้ายประกาศนี ภายใน
180 วัน นับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร
ข้อ 119 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการ
ทหาร ตามข้อ 118 หากเห็นว่าเป็ นเอกสารทีถูกต้อง และผูน้ นได้
ั พน้ จากราชการทหารโดยมิได้กระทําการ
ใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชือว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวอย่
ั าง
ร้ายแรง และผูน้ นไม่
ั เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้าม อีกทังผูน้ นได้
ั ยืนคําขอบรรจุกลับเข้า
รับราชการภายใน 180 วันนับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังบรรจุ
ผูน้ นกลั
ั บเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับ
เดิมทีสงวนไว้ โดยให้ได้รบั เงินเดือน ดังนี
(1) ในกรณีทีผูก้ ลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตังแต่ 6 เดือนขึนไป
แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สงบรรจุ
ั
ผนู้ นกลั
ั บเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้รบั
เงินเดือนในอันดับเดิมและในขันทีสูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึงขัน
ถ้ามีเศษของ 6 เดือนทีไปรับราชการทหาร เมือนําเศษทีเหลือไปรวมกับระยะ
เวลาในการปฏิบตั ิงานของครึงปี ทแล้
ี วมาของผูน้ นก่
ั อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้
สังบรรจุผนู้ นกลั
ั บเข้ารับราชการโดยให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับเดิมและในขันทีสูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกิน
ครึงขัน
(2) ในกรณีทีผูก้ ลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผมู้ ีอาํ นาจ
สังบรรจุผนู้ นกลั
ั บเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ
เดิมและในขันทีสูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปี ละหนึงขัน
(3) ในกรณีทีผูก้ ลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตังแต่ 1 ปี ขึนไปเศษ
ของปี ทีไปรับราชการทหารทีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ขอ้ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6
เดือน ให้สงบรรจุ
ั
ผนู้ นโดยให้
ั
ได้รบั เงินเดือนในอันดับเดิมและในขันทีสูงกว่าเดิม เพิมจากข้อ (2) ได้อีก
ไม่เกินครึงขันสําหรับระยะเวลาทีคํานวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษทีเหลือจากการคํานวณครัง
สุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณาคํานวณตามเกณฑ์ ข้อ (1) วรรคสอง
ทังนี การให้ได้รบั เงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นัน จะต้อง
ไม่ได้รบั ประโยชน์มากกว่าผูท้ ีมิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขันสูงของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหน่งระดับเดิม
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ข้อ 120 ในการบรรจุผไู ้ ปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผูใ้ ดไม่เคยได้รบั การ
บรรจุ และแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึนไป ซึงต้องใช้วฒ
ุ ิปริญญาตรี หรือ
เทียบได้ไม่ตากว่
ํ านีขึนไปเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใน
สายงานดังกล่าว ผูน้ นจะต้
ั
องอยู่ในเกณฑ์ทีกําหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ด้วย
ข้อ 121 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีออกจากราชการไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ก่อนวันทีประกาศนีมีผลใช้บงั คับ หากพ้นจากราชการทหารโดย
ไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเดิม ภายในกําหนดหนึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร ให้นาํ ความที
กําหนดไว้ในข้อ 118 และข้อ 119 มาใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการทีกล่าวถึงโดยอนุโลม
ข้อ 122 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดได้รบั อนุมัตจิ ากคณะรัฐมนตรีให้
ออกจากราชการไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ซึงให้นบั เวลาระหว่างนันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือน
เต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ถ้าผูน้ นกลั
ั บเข้ารับราชการ
ภายในกําหนดเวลาทีคณะรัฐมนตรีอนุมตั ิแต่ไม่เกินสีปี นบั แต่วนั ไปปฏิบตั ิงานดังกล่าว ให้สงบรรจุ
ั
และ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
ข้อ 123 เมือคณะรัฐมนตรีได้อนุมตั ิให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดออก
จากราชการไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ซึงให้นบั เวลาระหว่างนันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็ม
เวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ให้พิจารณากําหนดตําแหน่ง
ในระดับเดียวกันสําหรับบรรจุผนู ้ นกลั
ั บเข้ารับราชการภายในกําหนดเวลาทีคณะรัฐมนตรีอนุมตั ิ แต่ไม่
เกินสีปี นบั แต่วนั ไปปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ข้อ 124 ผูป้ ระสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รบั อนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรีให้ออก
จากราชการไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ซึงให้นบั เวลาระหว่างนันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็ม
เวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เดิม จะต้องยืนคําขอบรรจุกลับเข้ารับราชการพร้อมหนังสือรับรองประวัติการทํางานตามแบบทีกําหนด
ก่อนวันสินสุดกําหนดเวลาทีคณะรัฐมนตรีอนุมตั ิให้ไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ข้อ 125 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารและประวัติการทํางานตาม
ข้อ 124 หากเห็นว่าเป็ นเอกสารทีถูกต้องและผูน้ นมี
ั ประวัติในการทํางานทีไปปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยไม่มีความเสียหายและยืนคําขอบรรจุกลับเข้ารับการภายในกําหนด ให้นายกองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดสังบรรจุผนู้ นกลั
ั บเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่งในระดับเดิม โดยให้ได้รบั เงินเดือน ดังนี
(1) ในกรณีทีผูก้ ลับจากการไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบตั ิงาน
ดังกล่าวตังแต่ 6 เดือนขึนไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สงบรรจุ
ั
ผนู้ นกลั
ั บเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยให้รบั เงินเดือนในอันดับเดิมและในขันทีสูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึงขัน
ถ้ามีเศษของ 6 เดือนทีไปปฏิบตั ิงานเมือนําเศษทีเหลือไปรวมกับระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงานของครึงปี ทแล้
ี วมาของผูน้ นก่
ั อนออกไปปฏิบตั ิงานแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สงบรรจุ
ั
ผนู้ นั
กลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับเดิมและในขันทีสูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึงขัน
(2) ในกรณีทีผูก้ ลับจากการไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบตั ิงาน
ดังกล่าวครบ 1 ปี ให้ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุผนู้ นกลั
ั บเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับเดิมและในขันทีสูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปี ละหนึงขัน
(3) ในกรณีทีผูก้ ลับจากการไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบตั ิงาน
ดังกล่าวตังแต่ 1 ปี ขึนไปเศษของปี ทีไปปฏิบตั ิงานทีเหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ขอ้ (2) แล้วหากมี
ระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้สงบรรจุ
ั
ผนู้ นโดยให้
ั
ได้รบั เงินเดือนในอันดับเดิมและในขันทีสูงกว่าเดิม
เพิมจากข้อ (2) ได้อีกไม่เกินครึงขันสําหรับระยะเวลาทีคํานวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษทีเหลือ
จากการคํานวณครังสุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณาคํานวณตามเกณฑ์ ข้อ (1) วรรคสอง
ทังนี การให้ได้รบั เงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นัน จะต้อง
ไม่ได้รบั ประโยชน์มากกว่าผูท้ ีมิได้ออกจากราชการไปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกิน
ขันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งระดับเดิม
ข้อ 126 ในการบรรจุผไู ้ ปปฏิบตั ิงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหากผูใ้ ด
ไม่เคยได้รบั การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึนไป ซึงต้องใช้วฒ
ุ ิ
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตากว่
ํ านีขึนไปเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งในสายงานดังกล่าว ผูน้ นจะต้
ั
องอยู่ในเกณฑ์ทีกําหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วย
ข้อ 127 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีออกจากราชการไปปฏิบตั ิงานตามมติ
คณะรัฐมนตรีก่อนวันทีประกาศนีมีผลใช้บงั คับหากออกจากงานทีไปปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มี
ความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเดิมภายในกําหนดเวลาทีคณะรัฐมนตรีอนุมตั ิ แต่ไม่เกินสีปี นบั แต่วนั ไปปฏิบตั ิงานดังกล่าว
ให้นาํ ความทีกําหนดไว้ในข้อ 124 และข้อ 125 มาใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการ ทีกล่าวถึงโดยอนุโลม
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ข้อ 128 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่
เป็ นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องการจะรับผูน้ นเข้
ั ารับราชการ ให้ผสู้ มัครกลับเข้ารับราชการต้องยืนคําขอตามแบบ
และเอกสารประกอบ ดังนี
(1) ใบรับรองแพทย์ ซึงรับรองไว้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วนั ทีออกใบรับรองถึงวันทียืน
ขอกลับเข้ารับราชการ
(2) สําเนาทะเบียนประวัติขา้ ราชการ
(3) หนังสือรับรองความรู ้ ความสามารถ และความประพฤติของผูบ้ งั คับบัญชาเดิม
ซึงมีตาํ แหน่งตังแต่ระดับผูอ้ าํ นวยการกองหรือเทียบเท่าขึนไป
(4) สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรทีเกียวข้องกับตําแหน่งทีจะบรรจุ
(5) สําเนาทะเบียนบ้าน
(6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(7) สําเนาหนังสือสําคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปลียนชือตัว ชือสกุล
หรือหนังสือรับรองว่าเป็ นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี)
(8) สําเนาคําสังอนุญาตให้ออกจากราชการ
ข้อ 129 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารตามข้อ 128 และ
ประวัติการรับราชการและการทํางานทุกแห่งของผูส้ มัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ทีเกียวข้องเพือให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากทีสุดมาประกอบการพิจารณา
ข้อ 130 การพิจารณาเพือบรรจุผทู้ ีออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ ให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(1) ผูส้ มัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม หรือได้รบั
การยกเว้นในกรณีทีขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) ผูส้ มัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีจะบรรจุ
และแต่งตังตามที ก.จ. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรือได้รบั อนุมตั ิจาก ก.จ.
(3) กรณีบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งที ก.จ. กําหนดให้เป็ นตําแหน่งทีมีระดับ
ควบในสายงานใด ต้องไม่มีผสู ้ อบแข่งขันได้หรือผูส้ อบคัดเลือกได้ในตําแหน่งระดับใดระดับหนึงทีเป็ น
ระดับควบในสายงานนัน ขึนบัญชีรอการบรรจุหรือเลือนระดับตําแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุและแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งที ก.จ. มิได้กาํ หนดให้เป็ นตําแหน่งทีมีระดับควบ ต้องไม่มีผสู้ อบคัดเลือกได้ในตําแหน่งนัน
ขึนบัญชี รอการเลือนระดับตําแหน่งอยู่ เว้นแต่ ผูท้ จะกลั
ี
บเข้ารับราชการนัน เป็ นผูท้ ีออกจากราชการไป
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกตังสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
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ท้องถิน หรือผูบ้ ริหารท้องถิน หรือลาออกจากราชการเพือติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ
หรือเป็ นผูท้ ออกจากราชการไปเพราะถู
ี
กยุบเลิกตําแหน่ง
ข้อ 131 การบรรจุและแต่งตังผูส้ มัครกลับเข้ารับราชการตามประกาศนี ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. สังบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับ
ทีไม่สงู กว่าเดิม และให้ได้รบั เงินเดือนไม่สงู กว่าขันทีเคยได้รบั อยู่เดิมก่อนออกจากราชการ
ข้อ 132 การบรรจุและแต่งตังจากข้าราชการประเภทอืน หรือพนักงานส่วนท้องถินอืน
ผูข้ อโอนมาเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็ นไปตามทีกําหนดในหมวด 8
ข้อ 133 ผูไ้ ด้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่งใดต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที
ก.จ. กําหนด
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒใิ ดเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง
กรณีมีเหตุผลความจําเป็ น ก.จ. อาจอนุมตั ิให้แต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทีมีคณ
ุ สมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งก็ได้
ข้อ 134 ผูไ้ ด้รบั บรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากภายหลังปรากฎว่าขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามเบืองต้นโดยไม่ได้รบั การยกเว้นในกรณีทีขาดคุณสมบัติตามทีกําหนดในหมวด 1 ว่าด้วย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนันอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีตอ้ ง
หาอยู่ก่อนและภายหลังเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติเนืองจากกรณีตอ้ งหานันก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. สังให้ผนู้ นออกจากราชการโดยพลั
ั
น แต่ทงนี
ั ไม่กระทบกระเทือนถึง
การใดทีผูน้ นได้
ั ปฏิบตั ิไปตามอํานาจและ หน้าที และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อืนใดทีได้รบั หรือ
มีสิทธิจะได้รบั จากทางราชการก่อนมีคาํ สังให้ออกนัน และถ้าการเข้ารับราชการเป็ นไปโดยสุจริตแล้ว
ให้ถือว่า เป็ นการสังให้ออกเพือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน
ข้อ 135 การบรรจุและแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่ง
ที ก.จ.จ. ยังมิได้กาํ หนดตําแหน่ง จะกระทํามิได้
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ข้อ 136 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
สังบรรจุและแต่งตังโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 137 ผูใ้ ดได้รบั การบรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้มีการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้มีระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน และการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต้องดําเนินการใน
รูปคณะกรรมการ และในกรณีทีไม่ผ่านการประเมินไม่ควรให้รบั ราชการต่อไปก็ให้สงให้
ั ผนู้ นออกจาก
ั
ราชการได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.
ผูใ้ ดถูกสังให้ออกจากราชการตามวรรคหนึงให้ถือเสมือนว่า ผูน้ นไม่
ั เคยเป็ นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ทงนี
ั ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบตั ิหน้าทีราชการ หรือการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชน์อืนใดทีได้รบั จากราชการในระหว่างทีผูน้ นอยู
ั ่ระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ข้อ 138 ให้ผไู้ ด้รบั การบรรจุจากผูส้ อบแข่งขันได้ หรือผูไ้ ด้รบั คัดเลือกในกรณีทมีี เหตุ
พิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และข้าราชการประเภทอืน หรือพนักงานส่วนท้องถินอืนทีอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตั ิงาน
ซึงโอนมาบรรจุและแต่งตังเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการใน
ตําแหน่งทีได้รบั แต่งตัง
ข้อ 139 ภายใต้บงั คับข้อ 148 (2) ให้ผไู ้ ด้รบั บรรจุและแต่งตังเป็ นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 138 ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการในตําแหน่งทีได้รบั แต่งตังเป็ นเวลาหกเดือน
นับแต่วนั เข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการเป็ นต้นไป
ให้ผบู้ งั คับบัญชาพิจารณาดําเนินการในเรืองการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการอย่าง
จริงจัง มีความเทียงธรรมและได้มาตรฐานในอันทีจะให้การทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการเป็ นกระบวน
การเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 140 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรูท้ ใช้
ี ในการปฏิบตั ิหน้าที
ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานร่วมกับผูอ้ นื ความสนใจทีจะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบตั ิตนตาม
กรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินยั
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการให้เป็ นไปตามทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด แล้วรายงานให้ ก.จ.จ. ทราบ
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ข้อ 141 ให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมายเป็ นผูม้ ีหน้าทีดูแลการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการ

ให้ผมู้ ีหน้าทีดูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการมอบหมายงานให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการปฏิบตั ิ และแจ้งให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการทราบอย่างชัดเจนเกียวกับวิธีการปฏิบตั ิ
งาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการ
ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ข้อ 142 ให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการทํารายงานการปฏิบตั ิหน้าทีราชการของตน
เสนอผูม้ ีหน้าทีดูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการตามแบบและวิธีการทีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กําหนด
ข้อ 143 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตังคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน ซึงอย่างน้อย
ต้องแต่งตังจากผูม้ ีหน้าทีดูแล การทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการหนึงคน ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผูเ้ กียวข้องกับการปฏิบตั ิงานของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการอีกหนึงคน
ข้อ 144 ให้คณะกรรมการทําหน้าทีประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการของ
ผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมิน
ทีกําหนดไว้ ในข้อ 140 ทําการประเมินสองครัง โดยประเมินครังแรกเมือทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
มาแล้วเป็ นเวลาสามเดือนและประเมินครังทีสอง เมือทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการครบหกเดือน เว้นแต่
คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการในแต่ละครังได้อย่างชัดแจ้ง เนืองจาก
ผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้ลาคลอดบุตร ลาป่ วยซึงจําเป็ นต้องรักษาตัวเป็ นเวลานาน ลาป่ วยเพราะ
ประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิราชการตามหน้าทีหรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบตั ิราชการตาม
หน้าที หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมือทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้
ในกรณีทมีี การขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการตามข้อ 148 (2) เมือครบ
กําหนดระยะเวลาทีขยายแล้วให้ประเมินอีกครังหนึง
ข้อ 145 ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีมี
กรรมการทีไม่เห็นด้วยอาจทําความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้
ข้อ 146 เมือคณะกรรมการได้ดาํ เนินการตามข้อ 144 แล้ว ให้ประธานกรรมการ
รายงานผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบรายงานท้ายประกาศนี
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(1) ในกรณีทีผลการประเมินไม่ตากว่
ํ าเกณฑ์หรือมาตรฐานทีกําหนดไว้ในข้อ 140
ให้รายงานเมือทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการครบหกเดือนแล้ว หรือเมือสินสุดระยะเวลาทีขยายตาม
ข้อ 148 (2) แล้ว
(2) ในกรณีทีผลการประเมินตํากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานทีกําหนดไว้ในข้อ 140 ให้
รายงานเมือเสร็จสินการประเมินแต่ละครัง
ข้อ 147 เมือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั รายงานตามข้อ 146 (1) แล้ว ให้
ประกาศว่าผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการนันเป็ นผูผ้ ่านการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการพร้อมแจ้งให้ผนู ้ นั
ทราบ และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี ไปยัง ก.จ.จ. ภายในห้าวันทําการนับแต่วนั ประกาศ
ข้อ 148 เมือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั รายงานตามข้อ 146 (2) ให้
ดําเนินการดังนี
(1) ในกรณีทีเห็นควรให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการออกจากราชการให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 146 และมีคาํ สังให้ผนู้ นออกจากราชการ
ั
โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ภายในห้าวันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั รายงานพร้อมกับแจ้งให้ผนู้ นทราบ
ั
และ ส่งสําเนาคําสังให้ออกไปยัง ก.จ.จ. ภายในห้าวันทําการนับแต่วนั ทีมีคาํ สัง
(2) ในกรณีทีเห็นควรให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ต่อไปจนครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไปอีกระยะหนึงเป็ นเวลาสาม
เดือน แล้วแต่กรณี ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ผูม้ ีหน้าที
ดูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ และคณะกรรมการทราบ เพือทําการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
และประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไป
ในกรณีทีผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการจนสินสุด
ระยะเวลาทีขยายแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั รายงานว่าผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการของผูน้ นยั
ั งตํากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคาํ สังให้ผนู้ นั
ออกจาก ราชการ โดยนําความใน (1) มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 149 การนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการเป็ นเดือนตามประกาศนี ให้นบั วัน
ทีผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการไม่ได้มาปฏิบตั ิงานรวมเป็ นเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการด้วย และให้
นับวันเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการวันแรกเป็ นวันเริมต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันทีตรงกับวันเริมต้นนันของ
เดือนสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็ นวันสินสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวนั ตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้าย
ของเดือนนันเป็ นวันสินสุดระยะเวลา
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ข้อ 150 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึงอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการ ผูใ้ ดได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไป
รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รบั บรรจุกลับเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก ให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ดังนี
(1) กรณีได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับสูงขึนในสายงานเดิมตามวุฒทิ ได้
ี รบั
เพิมขึนหรือสูงขึน ให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อเนืองไปกับ
ตําแหน่งเดิม ถ้าได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับสูงขึนในต่างสายงานให้เริมทดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการใหม่
(2) กรณียา้ ยไปดํารงตําแหน่งในสายงานเดิม ให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและ
นับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อเนืองกับตําแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปดํารงตําแหน่งในต่างสายงานให้
เริมทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการใหม่
(3) กรณีโอนมาดํารงตําแหน่งใหม่ ให้เริมทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการใหม่ เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อเนืองกับตําแหน่งเดิม
(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร เมือได้รบั บรรจุและแต่งตังเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่าง
สายงาน ให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อเนืองกับตําแหน่งเดิม
ข้อ 151 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใดแล้ว
หากภายหลังปรากฏว่าเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตังผูน้ นให้
ั กลับไปดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งอืนในระดับเดียวกับตําแหน่งเดิม
ทีผูน้ นมี
ั คณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. แต่
ทังนี ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดทีผูน้ นได้
ั ปฏิบตั ิไปตามอํานาจหน้าที และการรับเงินเดือน หรือ
ผลประโยชน์อนใดที
ื
ได้รบั หรือมีสิทธิจะได้รบั จากทางราชการในระหว่างทีได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งที
ผูน้ นมี
ั คณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผูท้ ได้
ี รบั แต่งตังให้กลับไปดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งอืนตามวรรคหนึง ให้รบั เงิน
เดือนในขันทีพึงจะได้รบั ตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผูน้ นไม่
ั มีสถานภาพอย่างใดในการทีได้รบั แต่งตัง
ให้ดาํ รงตําแหน่งทีตนมีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน
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ข้อ 152 ในกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีตาํ แหน่งผูบ้ ริหารว่างลง ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดรายงานตําแหน่งว่างนันให้ ก.จ.จ. ทราบ และให้ ก.จ.จ. ดําเนินการสรรหาบุคคลเพือ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีว่างนัน ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีตําแหน่งนันว่างลง
ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งบริหารทีว่าง ตามวรรคหนึง
ให้ ก.จ.จ. พิจารณาดําเนินการโดยวิธีการตามลําดับต่อไปนี
(1) คัดเลือกเพือโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอืนมาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีว่าง ตามข้อ 170 ก่อน
(2) หากไม่สามารถดําเนินการตามข้อ (1) ได้ ให้ดาํ เนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก
หรือการคัดเลือก ตามทีกําหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก แล้วแต่กรณี
(3) หากไม่สามารถดําเนินการตามข้อ (2) ได้ ให้ดาํ เนินการโดยวิธีการรับโอนพนักงาน
ส่วนท้องถินอืนหรือข้าราชการประเภทอืน ตามทีกําหนดในหมวด 8 ว่าด้วยการรับโอน ทังนี โดยให้
ดําเนินการร่วมกับการโอน โดยวิธีการคัดเลือกตาม (1) ด้วย และผูจ้ ะขอให้รบั โอนจะต้องมีระดับ
ตําแหน่งไม่ตากว่
ํ าตําแหน่งทีจะแต่งตังนัน
หมวด 6
การย้าย
ข้อ 153 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูด้ าํ รงตําแหน่งหนึง ไปแต่งตัง
ให้ดาํ รงตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นผูส้ งแต่
ั งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใน
ระดับเดียวกัน โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นต้
ั องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน ตามที ก.จ.กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ข้อ 154 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้พิจารณาถึงเหตุผลความ
จําเป็ นเพือประโยชน์ของทางราชการ การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นหลัก และอาจ
พิจารณาความจําเป็ นอืน ๆ ทีต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานของราชการประกอบด้วย
ข้อ 155 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูด้ าํ รงตําแหน่งหนึงไปแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งในสายงานเดิม ให้สงย้
ั ายไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับเดิม และให้ได้รบั เงินเดือน
ในขันเดิม ทังนี ให้พิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็ นตามข้อ 154
ข้อ 156 ภายใต้บงั คับข้อ 157 ข้อ 158 และ ข้อ 160 การย้ายข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผูด้ าํ รงตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทําได้ใน
กรณี ดังนี
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(1) กรณีเป็ นตําแหน่งสายงานทีเริมต้นในระดับเดียวกัน ให้สงย้
ั ายไปดํารงตําแหน่ง
สายงานอืนนัน ในระดับเดียวกัน และให้ได้รบั เงินเดือนในขันเดิม ทังนี ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผูน้ นต้
ั องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนันตามที ก.จ.กําหนดไว้ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง แต่ไม่จาํ ต้องเป็ นผูไ้ ด้ปฏิบตั ิราชการเกียวกับงานนันหรืองานอืนทีเกียวข้อง
มาก่อน และให้พิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็ นตามข้อ 154 ด้วย
(2) กรณีเป็ นตําแหน่งสายงานทีไม่ใช่สายงานทีเริมต้นในระดับเดียวกันให้สงย้
ั ายไป
ดํารงตําแหน่งสายงานอืนนัน ในระดับเดียวกันและให้ได้รบั เงินเดือนในขันเดิม ทังนี ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผูน้ นต้
ั องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน ตามที ก.จ.กําหนด
ไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง แต่ไม่จาํ ต้องเป็ นผูไ้ ด้ปฏิบตั ิราชการเกียวกับงานนันหรืองานอืนทีเกียวข้อง
มาก่อน และให้ดาํ เนินการ ดังนี
(ก) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูจ้ ะขอรับการแต่งตังเสนอคําร้อง
ขอย้ายไปดํารงตําแหน่งในสายงานอืนนัน และให้ใช้แบบประเมินท้ายประกาศนี
(ข) ให้พิจารณาแต่งตังจากข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนันก่อน
เป็ นลําดับแรก หากไม่มีผปู ้ ระสงค์จะขอย้าย จึงพิจารณาจากข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอืน
เป็ นลําดับถัดไป
(ค) ให้ผบู้ งั คับบัญชาของผูข้ อรับการแต่งตัง ได้แก่ผอู้ าํ นวยการกองหรือเทียบเท่า
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเมินบุคคลเพือความเหมาะสม
กับตําแหน่งของสายงานทีจะแต่งตังใหม่ตามแบบประเมิน
(ง) ผูท้ จะได้
ี รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานอืนจะต้องได้คะแนน
จากผลการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละท่านไม่ตากว่
ํ าร้อยละหกสิบ สําหรับตําแหน่ง ทีต้องใช้เทคนิค
เฉพาะให้ทดสอบความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานด้วย
(จ) กรณีมีผขู้ อรับการแต่งตังเกินกว่าจํานวนตําแหน่งว่างให้นาํ คะแนนผลการ
ประเมินของผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับคะแนนรวม เสนอ ก.จ.จ.ให้ความ
เห็นชอบ หาก ก.จ.จ.เห็นควรกําหนดรายการประเมินเพิมเติม เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ ก็อาจ
พิจารณากําหนดเพิมเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้จดั เรียงตามลําดับอาวุโสในราชการ บัญชีดงั กล่าวให้
มีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที ก.จ.จ. เห็นชอบ การแต่งตังให้แต่งตังเรียงลําดับทีในบัญชีดงั กล่าว
(ฉ) กรณีการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอืนมาแต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่งในสายงานอืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดของผูข้ อโอนเป็ นผูป้ ระเมินแล้วส่งผลการ
ประเมินให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีจะรับโอนดําเนินการต่อไป
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ข้อ 157 กรณีการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีได้รบั คุณวุฒิเพิมขึน และ
ไม่เคยดํารงตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3 หากจะย้ายข้าราชการผูน้ นไปแต่
ั
งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3 ผูน้ นจะต้
ั
องเป็ นผูท้ สอบแข่
ี
งขันได้ในตําแหน่งซึงอยู่ในสายงานทีจะย้าย
และบัญชีการสอบแข่งขันได้ยงั ไม่ถูกยกเลิกด้วย เว้นแต่ผนู้ นได้
ั รบั คุณวุฒิทีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งทีจะแต่งตังโดยได้รบั ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
เป็ นผูไ้ ด้รบั คุณวุฒิที ก.จ. กําหนดให้คดั เลือกบรรจุเข้ารับราชการได้
ข้อ 158 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใน
สายงานทีกําหนดเป็ นตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นั
ต้องผ่านการประเมินบุคคล และการปฏิบตั ิงานหรือผลงาน ตามทีกําหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลือนและ
แต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนด้วย
ข้อ 159 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูด้ าํ รงตําแหน่งบริหารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในต่างสายงาน ผูน้ นจะต้
ั
องดํารงตําแหน่งในระดับ
เดียวกับตําแหน่งของสายงานทีจะแต่งตังใหม่ และต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งของตําแหน่งสายงานทีจะแต่งตังใหม่
ข้อ 160 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูด้ าํ รงตําแหน่งใดไปแต่งตัง
ให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานทีตํากว่าตําแหน่งสายงานเดิม หรือมีระดับตํากว่าเดิม หรือย้ายข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในตําแหน่งสายผูบ้ ริหารไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งสายผูป้ ฏิบตั ิงาน ให้กระทํา
ได้ต่อเมือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นสมั
ั ครใจ และได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.
ในการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึง ก.จ.จ. ต้องพิจารณา
โดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเป็ นและประโยชน์ทีทางราชการจะได้รบั โดยให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตังในขันทีเทียบได้ตรงกันกับขันเงินเดือนของอันดับเดิมตามตาราง
เทียบขันเงินเดือนแต่ละอันดับทีข้าราชการจะได้รบั เมือได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งท้ายประกาศนี แต่
ถ้าผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่าขันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตังอยู่แล้ว ให้ได้รบั
เงินเดือนในขันสูงของอันดับเงินเดือน สําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตัง
ข้อ 161 ในการสังย้ายข้าราชการไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในต่างสายงาน ให้คาํ นึง
ถึงโอกาสในความก้าวหน้าของข้าราชการในการเลือนระดับสูงขึนในตําแหน่งทีกําหนดสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทีมี
ประสบการณ์ดว้ ย ซึงอาจทําให้ขา้ ราชการผูน้ นมี
ั ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งในสายงานทีแต่งตังใหม่
ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลือนระดับดังกล่าวได้
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ข้อ 162 เมือมีคาํ สังย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่งใดแล้ว ให้ผบู้ งั คับบัญชาแจ้งหน้าที และความรับผิดชอบของตําแหน่งดังกล่าว ให้ขา้ ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นทราบในวั
ั
นทีไปรายงานตัวรับมอบหน้าที เพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
ในตําแหน่งนันต่อไป
หมวด 7
การโอน
ข้อ
การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนึงไปแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก
แห่งหนึง ให้โอนและแต่งตังจากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีใดกรณีหนึง ดังนี
( ) ผูส้ อบแข่งขันได้ หรือผูส้ อบคัดเลือกได้ในตําแหน่งทีจะแต่งตังนัน หรือผูไ้ ด้รบั
การคัดเลือกเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนนัน
( ) ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก โดย ก.จ.จ. ได้มี มติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอืน มาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งบริหารในระดับทีไม่สงู กว่าเดิม
ตามข้อ
(3) ผูข้ อโอนโดยการโอนสับเปลียนตําแหน่งในตําแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผูข้ อโอนมาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามข้อ 178
ข้อ 164 ในการบรรจุและแต่งตังผูส้ อบแข่งขันได้ หรือผูไ้ ด้รบั คัดเลือกในกรณีพิเศษที
ไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขันเพือเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือการแต่งตัง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูส้ อบคัดเลือกได้หรือผูไ้ ด้รบั คัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่งใดในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และผูส้ อบแข่งขันได้ ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกกรณีทมีี เหตุพิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขัน
ผูส้ อบคัดเลือกได้ หรือผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกนันเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีจะบรรจุหรือแต่งตังนัน เสนอเรืองการขอรับโอน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นเพื
ั อแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ ได้รบั คัดเลือก
ในกรณีพิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกได้ หรือได้รบั คัดเลือก แล้วแต่กรณี ให้ ก.จ.จ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 165 ในการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูส้ อบแข่งขันได้ ผูไ้ ด้รบั
คัดเลือกในกรณีพิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขัน ผูส้ อบคัดเลือกได้ หรือผูไ้ ด้รบั คัดเลือก ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทีจะรับโอนมีหนังสือแจ้งความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ให้
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมของผูท้ ีจะโอนทราบ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิม
ของผูท้ จะโอนเสนอเรื
ี
องการให้โอนข้าราชการผูท้ ีจะโอนไปนันให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
ข้อ 179
ข้อ 166 ในการออกคําสังรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทีจะรับโอน และการออกคําสังให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง
และหน้าทีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมตามมติของ ก.จ.จ. ของแต่ละแห่ง ตามข้อ 164 และ
ข้อ 165 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทังสองแห่งประสานกัน เพือออกคําสังการรับโอนข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และการให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่งและหน้าที โดย
กําหนดให้มีผลในวันเดียวกัน
ข้อ 167 ให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งที
สอบแข่งขันได้ หรือได้รบั คัดเลือกในกรณีทีมีเหตุพิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการสอบแข่งขัน ได้รบั
เงินเดือน ดังนี
(1) กรณีแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับเดิม และผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนตํากว่าหรือ
เท่าคุณวุฒิ ให้ได้รบั เงินเดือนตามวุฒิ แต่หากผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รบั เงินเดือนในขัน
ทีได้รบั อยู่เดิม
(2) กรณีแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงกว่าเดิม และผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนตํา
กว่าหรือเท่าคุณวุฒิ ให้ได้รบั เงินเดือนตามคุณวุฒิ แต่หากผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รบั
เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้หรือได้รบั คัดเลือกในกรณีทีมีเหตุพิเศษไม่
จําเป็ นต้องดําเนินการสอบแข่งขันในขันทีเทียบได้ตรงกันกับขันเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบ
ขันเงินเดือนแต่ละอันดับทีข้าราชการจะได้รบั เมือได้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งท้ายประกาศนี
(3) กรณีแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับตํากว่าเดิม และผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่า
คุณวุฒิ ให้ได้รบั เงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้หรือได้รบั คัดเลือกในกรณีที
มีเหตุพิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการสอบแข่งขันในขันทีเทียบได้ตรงกันกับขันเงินเดือนของอันดับเดิม
ตามตารางเทียบขันเงินเดือนแต่ละอันดับทีข้าราชการจะได้รบั เมือได้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งท้าย
ประกาศนี และหากผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่าขันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้
หรือได้รบั คัดเลือกในกรณีทีมีเหตุพิเศษ ทีไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการสอบแข่งขัน ให้ได้รบั เงินเดือนในขันสูง
ของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ หรือได้รบั คัดเลือกในกรณีทมีี เหตุพเิ ศษทีไม่จาํ เป็ นต้อง
ดําเนินการสอบแข่งขันนัน
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ข้อ 168 ในกรณีทีมีเหตุผลความจําเป็ น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดําเนินการ
ให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ หรือได้รบั คัดเลือก
ในกรณีทมีี เหตุพิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการสอบแข่งขัน ซึงได้รบั เงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รบั
เงินเดือนตามคุณวุฒิก็ได้ หากมีการระบุเงือนไขการให้ได้รบั เงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ในประกาศสอบ
แข่งขัน หรือคัดเลือกในกรณีทีมีเหตุพิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขันในครังนัน
ข้อ 169 ให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีได้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งที
สอบคัดเลือกได้ หรือได้รบั คัดเลือกทีมิใช่กรณีทีมีเหตุพิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขัน ได้รบั เงินเดือน
ตามทีกําหนดในหมวด 3 ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอืน
แล้วแต่กรณี
ข้อ 170 ภายใต้บงั คับข้อ 163 เพือประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นส่วนรวม ก.จ.จ.
อาจมีมติให้ความเห็นชอบให้รบั โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อืนทีประสงค์ขอโอนมาเป็ นข้าราชการในตําแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนันได้ โดยให้ดาํ รง
ตําแหน่งในระดับทีไม่สงู กว่าเดิม และได้รบั เงินเดือนในขันทีไม่สงู กว่าเดิม
ข้อ 171 ในการพิจารณาการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 170
ให้ ก.จ.จ. แต่งตังคณะกรรมการคัดเลือกเพือรับโอน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน ดังนี
(1) กรรมการใน ก.จ.จ.
เป็ นประธานกรรมการ
(2) ผูแ้ ทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็ นกรรมการ
(3) ผูแ้ ทนหน่วยราชการ
เป็ นกรรมการ
(4) ผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็ นกรรมการ
โดยให้กรรมการคัดเลือกเพือรับโอนทัง 3 ฝ่ าย ตาม (2) (3) และ (4) มีจาํ นวนฝ่ ายละ
เท่ากัน และเมือรวมกับกรรมการคัดเลือกตาม (1) แล้ว ต้องมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน
ให้ ก.จ.จ. แต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึงเป็ นเลขานุการ
ข้อ 172 กรรมการคัดเลือกเพือพิจารณารับโอนทีแต่งตังจากผูแ้ ทนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามข้อ 171 (2) ให้ ก.จ.จ. แต่งตังจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึงมีระดับไม่ตากว่
ํ าระดับของตําแหน่งทีจะ
คัดเลือกเพือแต่งตังในตําแหน่งนัน
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ข้อ 173 กรรมการคัดเลือกเพือพิจารณารับโอนทีแต่งตังจากผูแ้ ทนหน่วยราชการ
ตามข้อ 171 (3) ให้ ก.จ.จ. แต่งตังจากหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ซึงเป็ นส่วนราชการทีเกียวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการซึงมีระดับไม่ตากว่
ํ าระดับของตําแหน่งที
จะคัดเลือกเพือแต่งตังในตําแหน่งนัน
ข้อ 174 กรรมการคัดเลือกเพือพิจารณารับโอนทีแต่งตังจากผูท้ รงคุณวุฒิ ตาม
ข้อ 171 (4) ให้ ก.จ.จ. แต่งตังจากผูท้ รงคุณวุฒิใน ก.จ.จ. หรือผูท้ รงคุณวุฒิอนที
ื มีความรู ้ ความสามารถ
ในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านกฎหมาย ซึงอาจเป็ นข้าราชการหรือ
บุคคลทัวไปทีมีความรูค้ วามสามารถดังกล่าว
ข้อ 175 เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพือพิจารณารับโอนตามข้อ 171 วรรคสาม
ให้ ก.จ.จ. แต่งตังจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่ง
ไม่ตากว่
ํ าผูอ้ าํ นวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเทียบได้ไม่ตากว่
ํ านี
ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพือพิจารณารับโอน ทําหน้าทีในงานด้านธุรการ
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการคัดเลือกเพือพิจารณารับโอน และงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง และทีได้รบั มอบหมาย
ข้อ 176 หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และการกําหนดคุณสมบัติของผูท้ มีี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพือโอนตามข้อ 170 ให้นาํ หลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้สาํ หรับการคัดเลือก
ผูด้ าํ รงตําแหน่งบริหารเพือแต่งตังให้มีระดับสูงขึนตามทีกําหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
ข้อ 177 ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกผูม้ ีคณ
ุ สมบัติตามทีกําหนดและ
ได้แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แล้วประกาศผลการ
คัดเลือกเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณารับโอน
ข้อ
ภายใต้บงั คับข้อ
เพือประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาจโอนสับเปลียนตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตําแหน่งเดียวกันได้ โดยความสมัครใจ
ของข้าราชการผูโ้ อน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทีเกียวข้องได้
ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีเกียวข้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ
ก.จ.จ. เมือ ก.จ.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคําสัง
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีไม่สงู กว่าเดิม และได้รบั เงินเดือนในขันทีไม่สงู กว่าเดิม
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การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอืน มาแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจกระทําได้โดยความสมัครใจของผูจ้ ะขอโอน และได้รบั ความยินยอม
จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทีจะรับโอนนัน เมือ ก.จ.จ. ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคําสังแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับทีไม่สงู กว่าเดิม และได้รบั เงินเดือนในขันทีไม่สงู กว่าเดิม
การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคสองมาดํารงตําแหน่งในระดับ
ตํากว่าเดิมอาจกระทําได้ต่อเมือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นสมั
ั ครใจและได้รบั ความเห็นชอบ
จาก ก.จ.จ. ในการนี ก.จ.จ. ต้องพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเป็ นและประโยชน์ทีทางราชการ
จะได้รบั โดยกําหนดให้ได้รบั เงินเดือนในขันทีเทียบได้ตรงกันกับขันเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตาราง
เปรียบเทียบขันเงินเดือนแต่ละอันดับทีข้าราชการจะได้รบั เมือได้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งท้าย
ประกาศนี แต่หากผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่าขันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งนัน ให้ได้รบั
เงินเดือนในขันสูงของอันดับสําหรับตําแหน่งนัน
ข้อ 179 การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามทีกําหนดในหมวดนี
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคาํ สังรับโอนและแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดังกล่าวให้ดาํ รงตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้ หรือได้รบั คัดเลือก ตามข้อ 164 หรือตําแหน่ง
ที ก.จ.จ. มีมติให้ความเห็นชอบให้รบั โอนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใด ตามข้อ 170 และข้อ 178 และ
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมมีคาํ สังให้ขา้ ราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผูน้ นพ้
ั นจากตําแหน่ง ทังนี ให้ กําหนดวันทีในคําสังรับโอนและคําสัง ให้พน้ จาก
ตําแหน่งให้มีผลในวันเดียวกัน
การสังการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการสังให้ขา้ ราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึง ต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.
หมวด 8
การรับโอน
ข้อ 180 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถินอืนและการรับโอนข้าราชการประเภทอืนที
ไม่ใช่ขา้ ราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญมาบรรจุและแต่งตังเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้รบั โอนและแต่งตังเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผูส้ อบแข่งขันได้ ผูไ้ ด้รบั การ
คัดเลือกในตําแหน่งทีจะแต่งตังโดยกรณีพิเศษตามข้อ 115 (2) โดยให้ดาํ รงตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ หรือ
ได้รบั การคัดเลือกนัน และให้ได้รบั เงินเดือนตามคุณวุฒิสาํ หรับตําแหน่งนัน เว้นแต่ ผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูง
กว่าคุณวุฒิ ให้ได้รบั เงินเดือนเท่ากับเงินเดือนทีได้รบั อยู่เดิม แต่ถา้ ไม่มขี นเงิ
ั นเดือนเท่ากับเงินเดือนทีได้รบั
อยู่เดิม ให้ได้รบั เงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ หรือได้รบั การคัดเลือกในขันทีเทียบได้ตรงกันกับ
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ขันเงินเดือนทีได้รบั อยู่เดิมตามตารางเปรียบเทียบขันเงินเดือนแต่ละอันดับทีข้าราชการจะได้รบั เมือได้รบั
การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งท้ายประกาศนี แต่ถา้ ผูน้ นได้
ั รบั เงินเดือนสูงกว่าขันสูงของอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้หรือได้รบั การคัดเลือก ให้ได้รบั เงินเดือนในขันสูงของอันดับเงินเดือน
สําหรับตําแหน่งนัน
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถินอืนและการรับโอนข้าราชการประเภทอืนตามวรรคหนึง
มาบรรจุและแต่งตังเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตําแหน่งบริหาร ให้รบั โอนและแต่งตังเป็ น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดตาม
ข้อ 152 (3) ข้อ 170 และข้อ 176 โดยให้มาดํารงตําแหน่งในระดับทีไม่สงู กว่าเดิม และให้ได้รบั เงินเดือน
ในขันทีไม่สงู กว่าเดิม
ข้อ
ในกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผลและความจําเป็ นอย่างยิง
เพือประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถินอืน หรือ
ข้าราชการประเภทอืนทีไม่ใช่ขา้ ราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ทีมีความประสงค์จะขอโอนมา
แต่งตังเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงาน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เสนอ ก.จ.จ. โดยให้ชแจงเหตุ
ี
ผลความจําเป็ น ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์การทํางาน และ
ความชํานาญการของผูท้ จะขอโอนและประโยชน์
ี
ทีทางราชการจะได้รบั เมือ ก.จ.จ. ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังรับโอน และแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนจะบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งระดับใด และจะให้ได้รบั เงินเดือน
เท่าใด ให้ ก.จ.จ. เป็ นผูก้ าํ หนด แต่จะต้องไม่สงู กว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีมีคณ
ุ วุฒิ
ความสามารถ และความชํานาญในระดับเดียวกัน
ข้อ 182 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถินอืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอืนมา
บรรจุและแต่งตังเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 180 และข้อ 181 ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีคาํ สังให้รบั โอนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
ให้มีหนังสือแจ้งการรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผูท้ ีจะโอนออกคําสังให้ผนู้ นพ้
ั นจากตําแหน่งและ
หน้าที ทังนี ให้กาํ หนดวันทีในคําสังรับโอนและคําสังให้พน้ จากตําแหน่งเป็ นวันเดียวกัน
การออกคําสังรับโอนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
วรรคหนึงให้ ก.จ.จ. ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถินอืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอืนมา
บรรจุและแต่งตังเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี
( ) ตําแหน่งทีจะนํามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็ นตําแหน่งว่างทีมีอตั ราเงินเดือน
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( ) ผูไ้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใด ต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนัน
( ) ผูใ้ ดไม่เคยได้รบั การบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีใช้วฒ
ุ ติ งแต่
ั ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตากว่
ํ านีขึนไปเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งมาก่อน หรือไม่เคยได้รบั
แต่งตังโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีทีมีเหตุพิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขันให้ดาํ รง
ตําแหน่งทีต้องใช้วฒ
ุ ิตงแต่
ั ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตากว่
ํ านี เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งมา
ก่อน หากจะแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ ขึนไป ผูน้ นจะต้
ั
องเป็ นผูส้ อบ
แข่งขันได้ในตําแหน่งสายงานทีจะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนันยังไม่ยกเลิก
( ) การรับโอนเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีต้องดําเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมิน
บุคคล ผูข้ อโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน
( ) การรับโอนเพือแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานใด ต้องไม่มีผสู ้ อบแข่งขันได้ใน
ตําแหน่งสายงานนันขึนบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผสู ้ อบคัดเลือกได้ หรือผูไ้ ด้รบั คัดเลือกในตําแหน่ง
สายงานนันขึนบัญชีรอการแต่งตังอยู่
ข้อ
เพือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทํางานของ
ผูท้ โอนมาตามที
ี
กําหนดในหมวดนี ในขณะทีเป็ นพนักงานส่วนท้องถินอืน หรือข้าราชการประเภทอืนนัน
เป็ นเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หมวด 9
การเลือนระดับ
ข้อ 185 การเลือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึนแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งใน
ระดับทีสูงขึน ให้เลือนและแต่งตังจากผูส้ อบแข่งขันได้ หรือผูส้ อบคัดเลือกเพือดํารงตําแหน่งนันได้ หรือจาก
ผูไ้ ด้รบั คัดเลือกเพือดํารงตําแหน่งนัน
ข้อ 186 การเลือนและแต่งตังผูส้ อบแข่งขันได้ หรือผูส้ อบคัดเลือกได้ ให้เลือนและ
แต่งตังตามลําดับทีในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนัน แล้วแต่กรณี สําหรับการเลือนและ
แต่งตังจากผูไ้ ด้รบั คัดเลือกให้เลือนและแต่งตังตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงความรู ้ ความสามารถ
ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึงจะต้องเป็ นผูม้ ีผลงานเป็ นทีประจักษ์ในความสามารถแล้ว
ข้อ 187 การการเลือนและแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดาํ รง
ตําแหน่งในระดับทีสูงขึนจากผูส้ อบแข่งขันได้ ให้เลือน และแต่งตังได้ ดังนี
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(1) เลือนและแต่งตังผูซ้ งได้
ึ รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 และสอบแข่งขันเพือดํารงตําแหน่งนันได้
ให้ดาํ รงตําแหน่งนัน
(2) การเลือนกรณีดงั กล่าว จะเลือนขึนแต่งตังได้ต่อเมือถึงลําดับทีทีผูน้ นสอบแข่
ั
งขันได้
ตามลําดับทีในบัญชีผสู ้ อบแข่งขันได้ สําหรับเงินเดือนทีได้รบั ให้เป็ นไปตามคุณวุฒิทีประกาศรับสมัคร
(3) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ให้ดาํ เนินการตามทีกําหนดในหมวด 4 ว่าด้วย
การคัดเลือก
(4) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นผูส้ งเลื
ั อนและแต่งตังตามลําดับทีใน
บัญชีผสู้ อบแข่งขันได้โดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.
ข้อ 188 การเลือนและแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดาํ รงตําแหน่งใน
ระดับทีสูงขึนจากผูส้ อบคัดเลือกได้ ให้เลือนและแต่งตังได้ ดังนี
(1) เลือนและแต่งตังผูด้ าํ รงตําแหน่งในสายงานผูป้ ฏิบตั งิ านให้ดาํ รงตําแหน่งใน
สายผูบ้ ริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) เลือนและแต่งตังผูด้ าํ รงตําแหน่งสายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2
ให้ดาํ รงตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3
(3) ต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที ก.จ.กําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับทีจะแต่งตัง และต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ าขันตําของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหน่งนัน
(4) หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้ดาํ เนินการตามทีกําหนดไว้ในหมวด 4 ว่าด้วย
การคัดเลือก
(5) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นผูส้ งเลื
ั อนและแต่งตังตามลําดับทีใน
บัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 189 การเลือนและแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดาํ รงตําแหน่งใน
ระดับทีสูงขึนสําหรับตําแหน่งทีกําหนดเป็ นตําแหน่งระดับควบจากผูไ้ ด้รบั คัดเลือก
(1) เลือนและแต่งตังในระดับควบขันต้น ได้แก่ เลือนและแต่งตังผูท้ ได้
ี รบั เงินเดือน
ยังไม่ถึงขันตําและผูท้ ได้
ี รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ าขันตําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีจะเลือนขึน
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนโดยไม่เปลียนสายงาน ดังต่อไปนี
(ก) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 1 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 1 ขึนดํารง
ตําแหน่งระดับ 2 ของสายงานนัน
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(ข) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 2 ขึนดํารง
ตําแหน่งระดับ 3 ของสายงานนัน
(ค) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึนดํารง
ตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานนัน
(ง) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ และ
สายงานวิชาการสัตวแพทย์ ขึนดํารงตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานนัน
(2) เลือนและแต่งตังในระดับควบขันสูง ได้แก่ เลือนและแต่งตังผูท้ ได้
ี รบั เงินเดือนไม่
ตํากว่าขันตําของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีจะเลือนขึนแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนโดย
ไม่เปลียนสายงาน ดังต่อไปนี
(ก) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 1 ขึนดํารง
ตําแหน่งระดับ 3 ของสายงานนัน
(ข) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 2 ขึนดํารง
ตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานนัน
(ค) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึนดํารง
ตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานนัน
(ง) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ และ
สายงานวิชาการสัตวแพทย์ ขึนดํารงตําแหน่งระดับ 6 ของสายงานนัน
(3) เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที ก.จ. กําหนดไว้ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับทีจะแต่งตัง
(4) ให้ดาํ เนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบตั ิงานตามวิธีการและ
แบบประเมินท้ายประกาศกําหนดนี
(5) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นผูส้ งเลื
ั อนและแต่งตังโดยความเห็นชอบ
ของ ก.จ.จ.และให้มีผลไม่ก่อนวันทีผูบ้ งั คับบัญชาชันต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลือนระดับได้
ข้อ 190 การเลือนและแต่งตังผูท้ ดํี ารงตําแหน่งระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4
ซึงเป็ นผูท้ ได้
ี รบั การคัดเลือกในกรณีทีมีเหตุพิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขันให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับสูงขึน
(1) ได้รบั วุฒิทตรงตามคุ
ี
ณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในระดับทีสูงขึน โดยได้รบั
ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 115 (1)
(2) ได้รบั วุฒิที ก.จ.กําหนดให้คดั เลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นกรณีพิเศษ
ตามข้อ 115 (2)
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(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ให้ดาํ เนินการตามทีกําหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการ
คัดเลือก

(4) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นผูส้ งเลื
ั อนและแต่งตังโดยความเห็นชอบ

ของ ก.จ.จ.
ข้อ 191 การเลือนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับสูงขึนสําหรับตําแหน่งทีกําหนด
เป็ นตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์ ในตําแหน่งสายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 และระดับ 2
(1) ตําแหน่งในกลุม่ งานธุรการหรือบริการทัวไป และกลุม่ งานทีปฏิบตั ิภารกิจหลัก
ของส่วนราชการ ตามบัญชีจาํ แนกกลุม่ งานตําแหน่งฯ ท้ายประกาศนี ให้กาํ หนดตําแหน่ง
ได้ถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี
(ก) ตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 กําหนดเป็ นตําแหน่งระดับ 1 – 3
หรือ 4 สําหรับระดับ 5 ให้มีการประเมินเพือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
(ข) ตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 2 อาจปรับเป็ นตําแหน่งระดับ 2 – 4
หรือ 5 สําหรับระดับ 6 ให้มีการประเมินเพือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
(2) ตําแหน่งในกลุม่ งานเทคนิคเฉพาะด้าน และกลุม่ งานทีใช้ทกั ษะและความชํานาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจาํ แนกกลุม่ งานตําแหน่งฯ ท้ายประกาศนี ให้กาํ หนดตําแหน่งได้ถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี
(ก) ตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 กําหนดเป็ นตําแหน่งระดับ 1 – 3
หรือ 4 หรือ 5
(ข) ตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 2 กําหนดเป็ นตําแหน่งระดับ 2 – 4
หรือ 5 หรือ 6
ทังนี การกําหนดตําแหน่งตามข้อ (1) และ (2) ระดับตําแหน่งทีจะปรับปรุงต้องไม่สงู
กว่าระดับของตําแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าทีตําแหน่งนันสังกัด
(3) ก.จ.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหน่งและระดับตําแหน่งตามข้อ (1) และ (2) ตาม
กรอบและแผนอัตรากําลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเว้นการจะปรับตําแหน่งในสายงาน
ทีเริมต้นจากระดับ 1 ให้เป็ นระดับ 5 และตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 2 ให้เป็ นระดับ 6 ตาม
ข้อ (1) ให้ดาํ เนินการได้เมือผูด้ าํ รงตําแหน่งนันเป็ นผูม้ ีผลงานและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนทีจะแต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่งสูงขึนดังกล่าว และลักษณะหน้าทีความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน่งนัน
เปลียนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดทีจะต้องปรับระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที
ก.จ.กําหนด
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(4) การปรับระดับตําแหน่งให้สงู ขึนให้ดาํ เนินการได้ครังละไม่เกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตําแหน่งใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าทีศึกษาและวิเคราะห์หน้าทีความรับผิดชอบของ
ตําแหน่งเพือเสนอ ก.จ.จ.พิจารณาโดยใช้แบบประเมินตําแหน่งสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์
(สายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 และระดับ 2) ซึงใช้สาํ หรับการปรับระดับตําแหน่งของสายงานทีเริมต้นจาก
ระดับ 1 ขึนเป็ นระดับ 5 และตําแหน่งของสายงานทีเริมต้นจากระดับ 2 ขึนเป็ นระดับ 6 เท่านัน
(5) ในการดําเนินการเพือศึกษาวิเคราะห์ดงั กล่าว ในชันแรกต้องมีคาํ บรรยาย
ลักษณะงานของตําแหน่งทีกําหนดไว้เดิมและทีกําหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชดั เจน
อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิมเติม โดยการสัมภาษณ์ตวั ข้าราชการหรือผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงการสังเกต
การทํางานจริงในพืนที การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับงานทีข้าราชการผูน้ นรั
ั บผิดชอบ หรือ
โดยวิธีการอืน ๆ
(6) หลักเกณฑ์การเลือนและแต่งตัง ให้สามารถดําเนินการได้ ดังนี
(ก) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 3 ของสายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 ขึนดํารง
ตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานนัน
(ข) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานทีเริมต้นจากระดับ 1 ขึนดํารง
ตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานนัน
(ค) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 4 ของสายงานทีเริมต้นจากระดับ 2 ขึนดํารง
ตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานนัน
(ง) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานทีเริมต้นจากระดับ 2 ขึนดํารง
ตําแหน่งระดับ 6 ของสายงานนัน
(7) เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนนับถึงวันยืนแบบประเมิน ดังนี
(ก) เป็ นผูม้ ีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที
ก.จ. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในระดับทีจะแต่งตัง และ
(ข) เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งและปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งสายงานทีจะเลือนขึนแต่งตัง
ในระดับทีตํากว่าระดับของตําแหน่งทีจะเลือนขึนแต่งตัง 1 ระดับ ติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี โดย
ไม่อาจนําระยะเวลาดํารงตําแหน่งในสายงานอืนมานับเกือกูลได้ เช่น จะเลือนเป็ นนายช่างโยธา 6 ต้อง
เป็ นนายช่างโยธา 5 มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี เป็ นต้น เว้นแต่ ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานการเงินและ
บัญชี 5 และตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 ให้ถือว่าเป็ นตําแหน่งเดียวกัน สามารถนับ
ระยะเวลาต่อกันได้ และในกรณีทีระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ 2 ปี แต่นบั รวมหลายๆ ช่วงเวลาแล้วครบ
2 ปี ก.จ.จ. อาจอนุโลมให้นับเวลาการดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้ และ
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(ค) มีระยะเวลาขันตําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที
แต่งตังตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหน่งทีจะเลือนขึนแต่งตัง ดังนี
คุณวุฒิ
ตําแหน่งในสายทีเริมต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6 หรือเทียบได้ไม่ตากว่
ํ านี
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1)
หรือเทียบได้ไม่ตากว่
ํ านี
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)
หรือเทียบได้ไม่ตากว่
ํ านี
ตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 2
- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือเทียบได้ไม่ตากว่
ํ านี
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบได้ไม่ตากว่
ํ านี

เลือนขึนดํารงตําแหน่ง
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
9 ปี
8 ปี

11 ปี
10 ปี

13 ปี
12 ปี

6 ปี

8 ปี

10 ปี

7 ปี
6 ปี

9 ปี
8 ปี

- การนับระยะเวลาตามข้อ (ค) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งหรือ
เคยดํารงตําแหน่งในสายงานอืน ซึงเป็ นงานทีมีลกั ษณะหน้าทีความรับผิดชอบเกียวข้องและเกือกูลกัน
ตามที ก.จ.กําหนดมานับรวมเป็ นระยะเวลาขันตําดังกล่าวได้ตามบัญชีกาํ หนดกลุม่ ตําแหน่งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีมีลกั ษณะหน้าทีความรับผิดชอบเกียวข้องและเกือกูลกัน
- การพิจารณาคุณวุฒติ ามข้อ (ค) ต้องเป็ นคุณวุฒิทางการศึกษาทีตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีจะแต่งตังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนันเท่านัน และให้พิจารณา
จากวุฒิทางการศึกษาทีระบุไว้ใน ก.พ.7 เป็ นหลักในกรณีผไู้ ด้รบั คุณวุฒิเพิมเติมภายหลังจากการบรรจุเข้า
รับราชการจะต้องยืนขอบันทึกเพิมลงใน ก.พ.7ก่อนจึงจะนําคุณวุฒินนมาใช้
ั
ในการพิจารณาได้
(ง) ได้รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ าอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี
- เลือนระดับ 4 ต้องได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบนั ไม่ตากว่
ํ า
ขัน 6,700 บาท และได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณทีแล้วมาไม่ตากว่
ํ าขัน 6,360 บาท
- เลือนระดับ 5 ต้องได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบนั ไม่ตากว่
ํ า
ขัน 8,190 บาท และได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณทีแล้วมาไม่ตากว่
ํ าขัน 7,780 บาท
- เลือนระดับ 6 ต้องได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบนั ไม่ตากว่
ํ า
ขัน 10,080 บาท และได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณทีแล้วมาไม่ตากว่
ํ าขัน 10,080 บาท
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(8) วิธีการเลือนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึน
(ก) ตําแหน่งทีต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ ก.จ.จ.เพือพิจารณา
อนุมตั ิปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเมือผูด้ าํ รงตําแหน่งนันเป็ นผูม้ ีผลงานและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนทีจะ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึนดังกล่าวและลักษณะหน้าทีและความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของ
งานของตําแหน่งนันเปลียนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดทีจะต้องปรับระดับตําแหน่ง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งที ก.จ.กําหนด
(ข) ให้ ก.จ.จ. แต่งตังคณะกรรมการประเมินผลงานเพือคัดเลือกข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือนขึนแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนตําแหน่งสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทีมีประสบการณ์ ประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นประธาน และผูอ้ าํ นวยการกองหรือ
หัวหน้าส่วนราชการทีเทียบเท่ากองเป็ นกรรมการ โดยมีหวั หน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ น
กรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯมีอาํ นาจหน้าที
- พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนดประเภท
จํานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ทจะนํ
ี ามาใช้ประเมินในแต่ละตําแหน่งให้
สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบตั ิงานของตําแหน่งทีจะได้รบั การแต่งตัง
- พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลทีจะได้รบั การคัดเลือก
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีสูงขึน
- ปฏิบตั ิงานอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการประเมินบุคคลตามที ก.จ.จ. มอบหมาย
(ค) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็ นไป
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี
(9) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นผูส้ งเลื
ั อนและแต่งตังโดยความเห็นชอบ
ของ ก.จ.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันทีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้อ 192 การเลือนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับสูงขึนสําหรับตําแหน่งทีกําหนด
เป็ นตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์ ในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3
(1) ตําแหน่งในสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3 กําหนดเป็ นตําแหน่งระดับ 4 - 5 หรือ
6 (ว.) หรือ 7(ว.) สําหรับระดับ 7(ว.) ให้มีการประเมินเพือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
ทังนี การกําหนดระดับตําแหน่งทีจะปรับปรุงต้องไม่สงู กว่าระดับตําแหน่งของ
หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าทีตําแหน่งนันสังกัด
(2) ก.จ.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหน่งและระดับตําแหน่งตามข้อ (1) ตามกรอบ
และแผนอัตรากําลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเว้นการจะปรับตําแหน่งใดให้เป็ นระดับ
7(ว.) ให้ดาํ เนินการได้เมือผูด้ าํ รงตําแหน่งนันเป็ นผูม้ ีผลงานและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนทีจะแต่งตังให้ดาํ รง
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ตําแหน่งสูงขึนดังกล่าว และลักษณะหน้าทีความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหน่งนัน
เปลียนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดทีจะต้องปรับระดับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที
ก.จ.กําหนด
(3) การปรับระดับตําแหน่งให้สงู ขึนให้ดาํ เนินการได้ครังละไม่เกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตําแหน่งใด ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าทีศึกษาและวิเคราะห์หน้าทีความรับผิดชอบของ
ตําแหน่ง เพือเสนอ ก.จ.จ. พิจารณาโดยใช้แบบประเมินตําแหน่งสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีประสบการณ์
(สายงานทีเริมต้นจากระดับ 3) ซึงใช้สาํ หรับการปรับระดับตําแหน่งของสายงานทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึน
เป็ นระดับ 7(ว.) เท่านัน
(4) ในการดําเนินการเพือศึกษาวิเคราะห์ดงั กล่าว ในชันแรกต้องมีคาํ บรรยาย
ลักษณะงานของตําแหน่งทีกําหนดไว้เดิมและทีกําหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชดั เจน
อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิมเติม โดยการสัมภาษณ์ตวั ข้าราชการหรือผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงการสังเกต
การทํางานจริงในพืนที การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับงานทีข้าราชการผูน้ นรั
ั บผิดชอบ หรือ
โดยวิธีการอืน ๆ
(5) หลักเกณฑ์การเลือนและแต่งตัง ให้สามารถดําเนินการได้ ดังนี
(ก) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 5 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึนดํารง
ตําแหน่งระดับ 6 (ว) ของสายงานนัน
(ข) เลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับ 6 ของสายงานใดทีเริมต้นจากระดับ 3 ขึนดํารง
ตําแหน่งระดับ 7 (ว) ของสายงานนัน
(6) เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนนับถึงวันยืนแบบประเมิน ดังนี
(ก) เป็ นผูม้ ีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตาม
ที ก.จ.กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีจะแต่งตัง และ
(ข) มีระยะเวลาขันตําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะ
แต่งตังตามคุณวุฒิและระดับตําแหน่งทีจะแต่งตัง ดังนี
คุณวุฒิ
เลือนขันดํารงตําแหน่ง
ระดับ 6
ระดับ 7
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
6 ปี
7 ปี
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4 ปี
5 ปี
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2 ปี
3 ปี
- การนับระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง หรือ
เคยดํารงตําแหน่งในสายงานอืน ซึงเป็ นงานทีมีลกั ษณะหน้าทีความรับผิดชอบเกียวข้องและเกือกูลกัน

67

ตามที ก.จ.กําหนดมานับรวมเป็ นระยะเวลาขันตําดังกล่าวได้ตามบัญชีกาํ หนดกลุม่ ตําแหน่งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีมีลกั ษณะหน้าทีความรับผิดชอบเกียวข้องและเกือกูลกัน
- การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ข) ต้องเป็ นคุณวุฒิทางการศึกษาทีตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีจะแต่งตังตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนันเท่านันและให้พิจารณาจาก
วุฒิทางการศึกษาทีระบุไว้ใน ก.พ.7 เป็ นหลักในกรณีผไู ้ ด้รบั คุณวุฒิเพิมเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับ
ราชการจะต้องยืนขอบันทึกเพิมลงใน ก.พ.7ก่อนจึงจะนําวุฒินนมาใช้
ั
ในการพิจารณาได้
(ค) ได้รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ าอัตราเงินเดือน ดังนี
- เลือนระดับ 6 ต้องได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบนั ไม่ตากว่
ํ าขัน
10,080 บาท และได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณทีแล้วมาไม่ตากว่
ํ าขัน 10,080 บาท
- เลือนระดับ 7 ต้องได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณปั จจุบนั ไม่ตากว่
ํ าขัน
12,400 บาท และได้รบั เงินเดือนในปี งบประมาณทีแล้วมาไม่ตากว่
ํ าขัน 12,400 บาท
(7) วิธีการเลือนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึน
(ก) ตําแหน่งทีต้องมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งให้เสนอ ก.จ.จ.เพือพิจารณา
อนุมตั ิปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเมือผูด้ าํ รงตําแหน่งนันเป็ นผูม้ ีผลงานและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนทีจะ
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึนดังกล่าวและลักษณะหน้าทีและความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของ
งานของตําแหน่งนันเปลียนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดทีจะต้องปรับระดับตําแหน่ง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งที ก.จ.กําหนด
(ข) ให้ ก.จ.จ. แต่งตังคณะกรรมการประเมินผลงานเพือคัดเลือกข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือนขึนแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึนตําแหน่งสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทีมีประสบการณ์ ประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นประธาน และผูอ้ าํ นวยการกองหรือ
หัวหน้าส่วนราชการทีเทียบเท่ากองเป็ นกรรมการ โดยมีหวั หน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ น
กรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯมีอาํ นาจหน้าที
- พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนดประเภท
จํานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ทจะนํ
ี ามาใช้ประเมินในแต่ละตําแหน่งให้
สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบตั ิงานของตําแหน่งทีจะได้รบั การแต่งตัง
- พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลทีจะได้รบั การคัดเลือก
แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งทีสูงขึน
- ปฏิบตั ิงานอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการประเมินบุคคลตามที ก.จ.จ. มอบหมาย
(ค) การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็ นไป
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี
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(8) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นผูส้ งเลื
ั อนและแต่งตังโดยความเห็นชอบ
ของ ก.จ.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันทีผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้อ 193 การเลือนและแต่งตังผูด้ าํ รงตําแหน่งบริหารให้ดาํ รงตําแหน่งบริหารในระดับ
ทีสูงขึนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เลือนและแต่งตังได้เมือมีตาํ แหน่งในระดับนันว่าง โดยวิธีการ
คัดเลือกตามทีกําหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก
ข้อ 194 การเลือนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งบริหารระดับ 7 ให้เลือนและแต่งตังได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี
(1) มีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีจะแต่งตังตามที
กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(2) ต้องได้รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ าขันตําของอันดับเงินเดือนในระดับ 7
(3) ได้ดาํ รงตําแหน่งและปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งบริหารมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(4) ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ 195 การเลือนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งบริหารระดับ 8 ให้เลือนและแต่งตังได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี
(1) มีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีจะแต่งตังตามทีกําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(2) ต้องได้รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ าขันตําของอันดับเงินเดือนในระดับ 8
(3) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ 196 การเลือนและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งบริหารระดับ 9 ให้เลือนและแต่งตังได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี
(1) มีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีจะแต่งตังตามทีกําหนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(2) ต้องได้รบั เงินเดือนไม่ตากว่
ํ าขันตําของอันดับเงินเดือนในระดับ 9
(3) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากผูบ้ งั คับบัญชาในระดับดีขึนไป
ข้อ 197 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพือเลือนและแต่งตังผูด้ าํ รงตําแหน่งบริหารให้
ดํารงตําแหน่งบริหารในระดับทีสูงขึนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงือนไขการคัดเลือกทีกําหนดในหมวด 4 สําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ใช้แบบประเมินฯ
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ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีกําหนดในหมวด 12
ข้อ 198 การแต่งตังผูด้ าํ รงตําแหน่งบริหารให้ดาํ รงตําแหน่งบริหารในระดับทีสูงขึนใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 193 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นผูส้ งเลื
ั อนและแต่งตัง
โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.และให้มีผลไม่ก่อนวันทีผ่านการคัดเลือก
ข้อ 199 การกําหนดให้ได้รบั เงินเดือนสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที
ได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขการให้ขา้ ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั เงินเดือน ทีกําหนดในหมวด 3
ข้อ 200 การเลือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีมีคาํ สังแต่งตังคณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรือมีคาํ สังลงโทษทางวินยั หรือถูกฟ้องร้องคดีอาญาขึนแต่งตัง
ให้ดาํ รงตําแหน่งทีสูงขึน ให้เลือนและแต่งตังได้ตงแต่
ั วนั ทีผูบ้ งั คับบัญชาอาจเลือนขันเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการผูน้ นได้
ั เป็ นต้นไป
หมวด 10
การเลือนขันเงินเดือน
ข้อ 201 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเป็ น
ข้าราชการ และปฏิบตั ิราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็ นทีพอใจของทางราชการ
ถือว่าผูน้ นมี
ั ความชอบ จะได้รบั บําเหน็จความชอบซึงอาจเป็ นคําชมเชย เครืองเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือ
การได้เลือนขันเงินเดือน ตามควรแก่กรณี
ข้อ 202 การเลือนขันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผบู้ งั คับบัญชา
พิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานทีได้ปฏิบตั ิมา
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตั ิงาน ความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย
และการปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ
ข้อ 203 การเลือนขันเงินเดือนให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีอยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามทีกําหนดในหมวดนี ให้อยู่ในดุลพินิจของผูบ้ งั คับบัญชาทีจะพิจารณา
ในกรณีทไม่
ี เลือนขันเงินเดือนให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ด ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาแจ้งให้ผนู้ นทราบพร้
ั
อมทังเหตุผลทีไม่เลือนขันเงินเดือนให้
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ข้อ 204 ในหมวดนี
"ปี " หมายความว่า ปี งบประมาณ
"ครึงปี แรก" หมายความว่า ระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม ถึงวันที 31 มีนาคม
"ครึงปี หลัง" หมายความว่า ระยะเวลาตังแต่วนั ที 1 เมษายน ถึงวันที 30 กันยายน
"ครึงปี ทแล้
ี วมา" หมายความว่า ระยะเวลาครึงปี แรกหรือครึงปี หลัง ทีผ่านมาแล้ว
แต่กรณี
ข้อ 205 ให้ผบู้ งั คับบัญชาและผูท้ ีได้รบั มอบหมายประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปี ละสองครัง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที ก.จ.จ. กําหนดในหมวด 12
ข้อ 206 การเลือนขันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เลือนปี ละ
สองครัง ดังนี
(1) ครังทีหนึงครึงปี แรก เลือนวันที 1 เมษายนของปี ทได้
ี เลือน
(2) ครังทีสองครึงปี หลัง เลือนวันที 1 ตุลาคมของปี ถัดไป
ข้อ 207 การเลือนขันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เลือนได้ไม่เกิน
ขันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหน่งทีได้รบั แต่งตังนัน
ข้อ 208 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึงจะได้รบั การพิจารณาเลือนขัน
เงินเดือนครึงขันในแต่ละครังต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) ในครึงปี ทีแล้วมาได้ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีของตนด้วยความสามารถ และด้วย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึงผูบ้ งั คับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ
205 แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ทสมควรจะได้
ี
เลือนขันเงินเดือนครึงขัน
(2) ในครึงปี ทแล้
ี วมาจนถึงวันออกคําสังเลือนขันเงินเดือนต้องไม่ถูกสังลงโทษทางวินัย
ทีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดทีเกียวกับการปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการ หรือความผิดทีทําให้เสือมเสียเกียรติศกั ดิของตําแหน่งหน้าทีราชการของตนซึงมิใช่ความ
ผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีทข้ี าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดอยู่ในหลักเกณฑ์ทีสมควรได้เลือน
ขันเงินเดือนและได้ถกู งดเลือนขันเงินเดือนเพราะถูกสังลงโทษทางวินยั หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้
ลงโทษในกรณีนนมาแล้
ั
ว ให้ผบู้ งั คับบัญชาเลือนขันเงินเดือนประจําครึงปี ต่อไปให้ผนู้ นตั
ั งแต่วนั ที 1
เมษายน หรือวันที 1 ตุลาคม ของครังทีจะได้เลือนเป็ นต้นไป
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(3) ในครึงปี ทแล้
ี วมาต้องไม่ถูกสังพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(4) ในครึงปี ทแล้
ี วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึงปี ทแล้
ี วมาได้รบั บรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสีเดือน
(6) ในครึงปี ทแล้
ี วมาถ้าเป็ นผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา
อบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษาฝึ กอบรม และดูงาน
ณ ต่างประเทศ ต้องได้ปฏิบตั ิหน้าทีราชการในครึงปี ทีแล้วมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสีเดือน
(7) ในครึงปี ทแล้
ี วมาต้องไม่ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครังทีนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือผูซ้ งได้
ึ รบั มอบหมายกําหนดเป็ นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและ
สภาพท้องทีอันเป็ นทีตังของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(8) ในครึงปี ทแล้
ี วมาต้องมีเวลาปฏิบตั ิราชการหกเดือน โดยมีวนั ลาไม่เกินยีสิบสาม
วัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาทีมีสิทธิได้รบั เงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่ วยซึงจําเป็ นต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิราชการตามหน้าทีหรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบตั ิราชการตามหน้าที
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจํานวนวันลาไม่เกินยีสิบสามวันสําหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่ วย
ทีไม่ใช่วนั ลาป่ วยตาม (8) (ง) ให้นบั เฉพาะวันทําการ
ข้อ 209 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึงจะได้รบั การพิจารณาเลือนขัน
เงินเดือนหนึงขันในแต่ละครังต้องเป็ นผูอ้ ยู่ในหลักเกณฑ์ทีจะได้รบั การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนครึงขัน
ตามข้อ 208 และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึงหรือหลายประการดังต่อไปนีด้วย
(1) ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดียงต่
ิ อทางราชการและสังคมจนถือเป็ นตัวอย่างทีดีได้
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(2) ปฏิบตั ิงานโดยมีความคิดริเริมในเรืองใดเรืองหนึง หรือได้คน้ คว้าหรือประดิษฐ์
สิงใดสิงหนึงซึงเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการเป็ นพิเศษ และทางราชการได้ดาํ เนินการตามความคิดริเริม
หรือได้รบั รองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิงประดิษฐ์นนั
(3) ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีทีมีสถานการณ์ตรากตรําเสียงอันตรายมาก หรือมีการ
ต่อสูท้ เสี
ี ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็ นกรณีพิเศษ
(4) ปฏิบตั ิงานทีมีภาระหน้าทีหนักเกินกว่าระดับตําแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็ นพิเศษ และปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าทีของตนเป็ นผลดีดว้ ย
(5) ปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งหน้าทีด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนือย ยากลําบากเป็ น
พิเศษและงานนันได้ผลดียิงเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบตั ิงานทีได้รบั มอบหมายให้กระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงจนสําเร็จเป็ น
ผลดียงแก่
ิ ประเทศชาติ
ข้อ 210 การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
ข้อ 208 และข้อ 209 ให้ผบู้ งั คับบัญชาชันต้นหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานทีได้ดาํ เนินการตามข้อ 205 มาเป็ นหลักในการพิจารณาเลือนขันเงินเดือน
ครังทีหนึงและครังทีสอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินยั
การปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอืน ๆ ของผูน้ นั แล้วรายงานผลการ
พิจารณานัน พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผูบ้ งั คับบัญชาชันเหนือขึนไปตามลําดับจนถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึง ให้ผบู้ งั คับบัญชาชันเหนือแต่ละระดับทีได้รบั
รายงานเสนอความเห็นเพือประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
ข้อ 211 การพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานและผลสัมฤทธิของงาน ให้นบั ช่วงเวลาการ
ปฏิบตั ิราชการและการปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 208 (8) (ช) ในครึงปี ทแล้
ี วมาเป็ น
เกณฑ์ เว้นแต่ ผูอ้ ยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 208 (5) หรือ (6) ให้นบั ช่วงเวลาปฏิบตั ิราชการไม่นอ้ ยกว่า
สีเดือนเป็ นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณีทข้ี าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดโอน เลือนตําแหน่ง ย้าย สับเปลียน
หน้าทีไปช่วยราชการในหน่วยราชการอืน ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานนอกเหนือหน้าทีหรืองานพิเศษ
อืนใด หรือลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 208 (8) (ช) ในครึงปี ทีแล้วมาให้นาํ ผลการ
ปฏิบตั ิราชการและการปฏิบตั ิงานของผูน้ นทุ
ั กตําแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
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ข้อ 212 ในการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนแต่ละครัง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณารายงานผล จากผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ 210 ถ้าเห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ด
อยู่ในหลักเกณฑ์ทจะได้
ี รบั การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนครึงขันตามข้อ 208 และปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับ
การเป็ นข้าราชการ ให้เลือนขันเงินเดือนให้แก่ผนู ้ นครึ
ั งขัน ถ้าเห็นว่าข้าราชการผูน้ นมี
ั ผลการปฏิบตั ิงานอยู่
ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 209 ให้เลือนขันเงินเดือนให้แก่ผนู ้ นหนึ
ั งขัน
ในกรณีทข้ี าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดได้รบั การเลือนขันเงินเดือน ครึงปี แรก
ไม่ถึงหนึงขัน ถ้าในการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนครึงปี หลัง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณา
ผลการปฏิบตั ิงานครึงปี แรกกับครึงปี หลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการทีจะได้รบั การเลือนขัน
เงินเดือนหนึงขันสําหรับปี นนั นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีคาํ สังให้เลือนขันเงินเดือนรวมทังปี
ของข้าราชการผูน้ นเป็
ั นจํานวนหนึงขันครึงได้แต่ผลการปฏิบตั ิงานทังปี ของข้าราชการผูน้ นจะต้
ั
องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึงหรือหลายประการดังต่อไปนีด้วย
(1) ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสังคม
(2) ปฏิบตั ิงานโดยมีความคิดริเริมในเรืองใดเรืองหนึง หรือได้คน้ คว้า หรือประดิษฐ์
สิงใดสิงหนึงซึงเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ
(3) ปฏิบตั ิงานตามหน้าทีทีมีสถานการณ์ตรากตรําเสียงอันตราย หรือมีการต่อสูท้ ี
เสียงต่อความปลอดภัยของชีวิต
(4) ปฏิบตั ิงานทีมีภาระหน้าทีหนักเกินกว่าระดับตําแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการและปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าทีของตนเป็ นผลดีดว้ ย
(5) ปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งหน้าทีด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนือย ยากลําบากและ
งานนันได้ผลดีเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบตั ิงานทีได้รบั มอบหมายให้กระทํากิจการอย่างใดอย่างหนึงจนสําเร็จเป็ น
ผลดีแก่ประเทศชาติ
ในกรณีทข้ี าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดมีผลการปฏิบตั ิงานอยู่ในเกณฑ์ที
ควรจะได้รบั การเลือนขันเงินเดือนครึงปี แรกหนึงขัน แต่ไม่อาจสังเลือนขันเงินเดือนหนึงขันให้ได้ เพราะ
มีขอ้ จํากัดเกียวกับจํานวนเงินทีจะใช้เลือนขันเงินเดือนของส่วนราชการนัน ถ้าในการเลือนขันเงินเดือน
ครึงปี หลัง ข้าราชการผูน้ นมี
ั ผลการปฏิบตั ิงานอยู่ในเกณฑ์ได้รบั การเลือนขันเงินเดือนหนึงขันอีก และ
ไม่มีขอ้ จํากัดเกียวกับจํานวนเงินทีจะใช้เลือนขันเงินเดือนในคราวนัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจ
มีคาํ สังให้เลือนขันเงินเดือนรวมทังปี ของข้าราชการผูน้ นเป็
ั นจํานวนสองขันได้
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ข้อ 213 การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนครึงปี ให้แก่ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึงในครึงปี ทแล้
ี วมาได้รบั อนุญาตให้ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 208 (8)(ช)
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสังเลือนได้ครังละไม่เกินครึงขันเมือผูน้ นกลั
ั บมาปฏิบตั ิหน้าที
ราชการ โดยให้สงเลื
ั อนย้อนหลังไปในแต่ละครังทีควรจะได้เลือน ทังนี ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด
ข้อ 214 ในการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนแต่ละครัง ถ้านายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เห็นสมควรให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดได้เลือนขันเงินเดือน แต่ปรากฏว่าได้มี
คําสังแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการผูน้ นว่
ั ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงก่อนมีคาํ สังเลือนขัน
เงินเดือน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอการเลือนขันเงินเดือนไว้ก่อน และให้กนั เงินสําหรับเลือน
ขันเงินเดือนไว้ดว้ ย เมือการสอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็จ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณาดังนี
(1) ถ้าผูถ้ ูกแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด หรือจะต้องถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ให้สงเลื
ั อนขันเงินเดือนทีรอการเลือนไว้ได้ ถ้าได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้เกินหนึงครังให้สงั
เลือนขันเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครังทีได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้ แม้ว่าผูน้ นจะได้
ั
ออกจากราชการ
ไปแล้วก็ตาม
(2) ถ้าผูถ้ ูกแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขัน
เงินเดือน ให้งดเลือนขันเงินเดือนทีรอการเลือนไว้ ถ้าได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้เกินหนึงครังให้งดเลือน
ขันเงินเดือนทีรอการเลือนไว้ในครังทีจะถูกลงโทษ ถ้าผูน้ นได้
ั ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอืนทีมิใช่
เพราะเหตุเกษี ยณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ให้งดเลือนขัน
เงินเดือนในครังทีจะได้เลือนขันเงินเดือนครังสุดท้าย แต่ถา้ เป็ นผูพ้ น้ จากราชการไปเพราะเกษี ยณอายุตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ให้งดเลือนขันเงินเดือนทีนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้ในวันที 30 กันยายนของครึงปี สดุ ท้ายก่อนทีผูน้ นจะพ้
ั
นจาก
ราชการ ส่วนในครังอืนให้สงเลื
ั อนขันเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครังทีได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้
(3) ถ้าผูม้ ีอาํ นาจแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนมีคาํ สังลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการ หรือมีคาํ สังให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ให้งดเลือนขันเงินเดือนทุกครังที
ได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้
การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สําหรับผูท้ ถูี กแต่งตังคณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงหลายกรณี ให้แยกพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 215 ในการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนแต่ละครัง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นสมควรให้ผใู้ ด ได้เลือนขันเงินเดือน แต่ปรากฏว่าผูน้ นถู
ั กฟ้องคดีอาญาในความผิดทีเกียวกับการ
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ปฏิบตั ิหน้าทีราชการหรือความผิดทีทําให้เสือมเสียเกียรติศกั ดิของตําแหน่งหน้าทีราชการของตน ซึงมิใช่
ความผิดทีได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดทีพนักงานอัยการรับเป็ นทนายแก้ต่างให้
และศาลได้ประทับฟ้องคดีนนแล้
ั วก่อนมีคาํ สังเลือนขันเงินเดือน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอการ
เลือนขันเงินเดือนไว้ก่อน และให้กนั เงินสําหรับเลือนขันเงินเดือนไว้ดว้ ย เมือศาลได้มีคาํ พิพากษาแล้ว ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา ดังนี
(1) ถ้าศาลพิพากษาว่าผูน้ นไม่
ั มีความผิด ให้สงเลื
ั อนขันเงินเดือนทีรอการเลือนไว้ได้
ถ้าได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้เกินหนึงครัง ให้สงเลื
ั อนขันเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครังทีได้รอการ
เลือนขันเงินเดือนไว้ แม้ว่าผูน้ นจะได้
ั
ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม
(2) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจําคุก ให้งดเลือนขันเงินเดือนทีรอการ
เลือนไว้ ถ้าได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้เกินหนึงครัง ให้งดเลือนขันเงินเดือนทีรอการเลือนไว้ในครังทีศาล
พิพากษาให้ลงโทษ ถ้าผูน้ นได้
ั ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอนที
ื มิใช่เพราะเหตุเกษี ยณอายุตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ให้งดเลือนขันเงินเดือนในครังทีจะได้เลือนขัน
เงินเดือนครังสุดท้าย แต่ถา้ เป็ นผูพ้ น้ จากราชการไปเพราะเหตุเกษี ยณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ให้งดเลือนขันเงินเดือนทีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รอการเลือน
ขันเงินเดือนไว้ในวันที 30 กันยายนของครึงปี สดุ ท้ายก่อนทีผูน้ นจะพ้
ั
นจากราชการ ส่วนในครังอืนให้สงั
เลือนขันเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครังทีได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้
(3) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกว่าจําคุก ให้งดเลือนขันเงินเดือน
ทุกครังทีได้รอการเลือนขันเงินเดือนไว้
การพิจารณาเลือนขันเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สําหรับผูท้ ถูี กฟ้องคดีอาญาหลาย
คดีให้แยกพิจารณาเป็ นคดี ๆ ไป
ข้อ 216 ในกรณีทนายกองค์
ี
การบริหารส่วนจังหวัดได้รอการเลือนขันเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดไว้ เพราะเหตุถูกแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ
และเหตุถูก
ฟ้องคดีอาญาตามข้อ 215 ให้ผมู้ ีอาํ นาจดังกล่าวรอการเลือนขันเงินเดือนผูน้ นไว้
ั จนกว่าการสอบสวนและ
การพิจารณาทางวินยั แล้วเสร็จ และจนกว่าศาลมีคาํ พิพากษาแล้วจึงให้ผมู้ ีอาํ นาจสังเลือนขันเงินเดือน
พิจารณาการเลือนขันเงินเดือนตามข้อ 214 (1) (2) หรือ (3) หรือตามข้อ 215 (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
ทังนี โดยถือเกณฑ์จาํ นวนครังทีจะต้องงดเลือนขัน เงินเดือนทีมากกว่าเป็ นหลักในการพิจารณา เว้นแต่
ผูน้ นได้
ั พน้ จากราชการไปแล้วตามผลของการถูกแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 214 หรือตามผล
ของการถูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ 215 กรณีใดกรณีหนึง จึงจะพิจารณาการเลือนขันเงินเดือนทีรอการ
เลือนไว้ได้ตามผลของกรณีนนโดยไม่
ั
ตอ้ งรอผลของอีกกรณีหนึง
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ข้อ 217 ในกรณีทีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรเลือนขัน
เงินเดือนให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ด แต่ผนู้ นจะต้
ั
องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุ
เกษี ยณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสังเลือนขันเงินเดือนเพือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญให้ผนู ้ นใน
ั วันที 30 กันยายน
ของครึงปี สดุ ท้ายก่อนทีจะพ้นจากราชการ
ข้อ 218 ในกรณีทีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรเลือนขัน
เงินเดือนให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ด แต่ผนู ้ นได้
ั ตายในหรือหลังวันที 1 เมษายน หรือ
วันที 1 ตุลาคมหรือออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หลังวันที 1 เมษายนหรือวันที 1 ตุลาคม แต่ก่อนที
จะมี คําสังเลือนขันเงินเดือนในแต่ละครัง ผูม้ ีอาํ นาจสังเลือนขันเงินเดือนจะสังเลือนขันเงินเดือนให้ผนู้ นั
ย้อนหลังไปถึงวันที 1 เมษายนหรือวันที 1 ตุลาคมครึงปี ทีจะได้เลือนนันก็ได้ แต่ถา้ ผูน้ นได้
ั พน้ จากราชการ
เพราะเหตุเกษี ยณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินไปก่อนทีจะมีคาํ สัง
เลือนขันเงินเดือนเพือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสัง
เลือนขันเงินเดือนให้ผนู้ นย้
ั อนหลังไปถึงวันที 30 กันยายนของครึงปี สดุ ท้ายทีจะได้เลือนนันก็ได้
ข้อ 219 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ทจะเลื
ี อนขัน
เงินเดือนได้ครึงขันตามข้อ 208 เนืองจากขาดคุณสมบัติเกียวกับระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ การลา หรือ
การมาทํางานสายตามทีกําหนด แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรเลือนขัน
เงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็ นกรณีพิเศษ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ ก.จ.จ. เพือพิจารณา
อนุมตั ิให้สงเลื
ั อนขันเงินเดือนเป็ นการเฉพาะราย
ข้อ 220 การเลือนขันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดาํ เนินการ
ตามข้อ 202 โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตังคณะกรรมการขึนคณะหนึง เพือพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในหมวดนี และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นผูม้ ีอาํ นาจสังเลือนขัน
เงินเดือน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกตําแหน่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดังกล่าว
ข้อ 221 ในการกําหนดโควต้าการเลือนขันเงินเดือนกรณีพิเศษ กําหนดวงเงินทีใช้ใน
การเลือนขันเงินเดือน และการกําหนดเงินตอบแทนพิเศษสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้เป็ นไปตามที ก.จ. กําหนด
ข้อ 222 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดถึงแก่ความตาย เนืองจากการ
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเลือนขันเงินเดือนให้ผนู้ นเป็
ั นกรณีพิเศษ
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เพือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จ ทังนี ให้นาํ กฎหมายหรือระเบียบทีกําหนดไว้สาํ หรับ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 223 ให้ผบู้ งั คับบัญชาชันต้นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูถ้ ึงแก่
ความตายเนืองจากการปฏิบตั ิหน้าทีราชการ เป็ นผูม้ ีหน้าทีรายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลือนขัน
เงินเดือนเป็ นกรณีพิเศษ โดยรวบรวมเอกสารทีเกียวข้อง แล้วเสนอให้ผบู้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลือนขันเงินเดือนเป็ นกรณีพิเศษ ตาม
วรรคหนึง ให้กาํ หนดรายละเอียด ดังนี
(1) ชือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูถ้ ึงแก่ความตาย และประวัติการรับ
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูถ้ งึ แก่ความตาย
(2) รายงานเหตุทีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นถึ
ั งแก่ความตาย
เนืองจากการปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(3) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลือนขันเงินเดือนเป็ นกรณีพิเศษเพือ
ประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จ
(4) สําเนาเอกสารของทางราชการทีออกเกียวกับการตาย และสาเหตุการตาย
(5) เอกสารอืน ๆ ทีมีความจําเป็ นเพือประกอบการพิจารณา
ข้อ 224 เมือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั รายงานดังกล่าวแล้ว ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตังคณะกรรมการขึนคณะหนึง จํานวนไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และผูอ้ าํ นวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพือพิจารณารายงานการ
ขอเลือนขันเงินเดือนกรณีพิเศษของข้าราชการผูถ้ ึงแก่ความตายเพือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จ
ข้อ 225 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลือนขัน
เงินเดือนกรณีพิเศษตามข้อ 223 โดยให้พิจารณา ดังนี
(1) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นถึ
ั งแก่ความตาย เนืองจากการ
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(2) เหตุทีทําให้ถึงแก่ความตาย มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของผูต้ าย หรือจากความผิดของผูต้ าย
(3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลือนขันเงินเดือนให้เป็ นกรณีพิเศษ เพือประโยชน์
ในการคํานวณบําเหน็จ
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ข้อ 226 เมือคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ 225 แล้ว ให้เสนอความเห็นในการ
พิจารณาการเลือนขันเงินเดือนให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูถ้ ึงแก่ความตายเป็ นกรณีพิเศษ
เพือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพือพิจารณา
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอเรืองการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนกรณี
พิเศษและความเห็นตามวรรคหนึง ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 227 การสังเลือนขันเงินเดือนเป็ นกรณีพิเศษสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผูถ้ ึงแก่ความตายเนืองจากการปฏิบตั ิหน้าทีราชการดังกล่าว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจสังตามมติของ ก.จ.จ. ตามข้อ 226 โดยให้มีผลเพือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จเท่านัน
หมวด 11
ระเบียบเกียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
ข้อ 228 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดส่วนราชการเพือรองรับอํานาจหน้าทีตาม
ทีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และกฎหมายอืนทีกําหนดอํานาจหน้าทีให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหนึง ให้คาํ นึงถึงความต้องการ และ
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี
(1) สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) กอง หรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน
ให้ส่วนราชการตาม (1) มีฐานะเป็ นกอง
ข้อ 229 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกําหนดกองหรือส่วนราชการทีเรียกชือ
อย่างอืนตามข้อ 228 วรรคสอง (2) ซึงถือว่าเป็ นส่วนราชการทีมีความจําเป็ นในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี
(1) กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) กองแผนและงบประมาณ
(3) กองคลัง
(4) กองช่าง
(5) หน่วยตรวจสอบภายใน
ให้ส่วนราชการตาม (5) เป็ นส่วนราชการทีมีฐานะตํากว่ากอง โดยให้ขึนตรงต่อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ข้อ 230 ภายใต้บงั คับข้อ 228 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศกําหนดกอง
หรือส่วนราชการอืนได้ตามความเหมาะสม และความจําเป็ นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความ
เห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 231 ในการประกาศกําหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ 230 ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จัดทําเป็ นประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้กาํ หนดอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของ
กองหรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนภายในกรอบทีกําหนด ดังนี
(1) สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีหน้าทีความรับผิดชอบเกียวกับ
ราชการทัวไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และราชการทีมิได้กาํ หนดให้เป็ นหน้าทีของกอง หรือส่วน
ราชการใด ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมทังกํากับและเร่งรัดการปฏิบตั ิราชการของส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบตั ิราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าทีความรับผิดชอบเกียวกับ
งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด การจัดทําระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบตั ิตามมติของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกียวกับระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับการประชุม การตังกระทูถ้ าม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน
ระเบียบการทะเบียนประวัติและสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอืน ๆ
ทีเกียวข้องและทีได้รบั มอบหมาย
(3) กองแผนและงบประมาณ มีหน้าทีความรับผิดชอบเกียวกับงานวิเคราะห์
นโยบายและแผนงานการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบทีคณะรัฐมนตรีกาํ หนด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และงานอืน ๆ ทีเกียวข้องและทีได้รบั มอบหมาย
(4) กองคลัง มีหน้าทีความรับผิดชอบเกียวกับงานการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอืน ๆ งานเกียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน
การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม
การเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งานเกียวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และงานอืน ๆ ทีเกียวข้องและทีได้รบั มอบหมาย
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(5) กองช่าง มีหน้าทีความรับผิดชอบเกียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อ
มูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ
การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบตั ิงานการก่อสร้างและซ่อม
บํารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุ ง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครืองจักรกล การรวบรวมประวัติ
ติดตาม ควบคุมการปฏิบตั ิงานเครืองจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครืองจักรกลและยานพาหนะ
งานเกียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ นํามันเชือเพลิง และงานอืน ๆ
ทีเกียวข้องและทีได้รบั มอบหมาย
(6) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าทีความรับผิดชอบเกียวกับงานการตรวจสอบ
บัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งาน
ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และงานอืน ๆ ทีเกียวข้องและทีได้รบั มอบหมาย
ข้อ 232 การกําหนดอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด กองหรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนที องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศจัดตังขึนให้กาํ หนดให้
ครอบคลุมภารกิจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามทีกฎหมายกําหนดหรือภารกิจหน้าทีทีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบตั ิ และการกําหนดอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบดังกล่าวต้องมีความชัดเจน
และไม่ซาซ้
ํ อนระหว่างกองหรือส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด นัน
ข้อ 233 การแบ่งส่วนราชการภายใน สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองหรือ
ส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําเป็ นประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดแบ่งส่วนราชการภายในได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็ นของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดังนี
(1) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ให้พิจารณาจัดแบ่งตามความเหมาะสมและ
ความจําเป็ นตามภารกิจหน้าทีและปริมาณงานของส่วนราชการนัน โดยจัดแบ่ง ฝ่ าย กลุม่ หรือชืองานอืนใด
เป็ นจํานวนเท่าใดตามทีเห็นสมควรและเป็ นทีเข้าใจได้ถึงภารกิจหน้าทีของฝ่ ายหรือกลุ่มงานนัน
(2) การกําหนดอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในทีได้จดั แบ่ง
นัน จะต้องกําหนดให้มีความชัดเจน ไม่ซาซ้
ํ อนกับส่วนราชการอืน และต้องอยู่ภายในกรอบอํานาจหน้าที
ความรับผิดชอบของ กองหรือส่วนราชการนัน
ข้อ 234 การประกาศกําหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กําหนด
อํานาจ หน้าทีความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 231 และข้อ
233 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทําเป็ นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วเสนอให้ ก.จ.จ.
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ให้ความเห็นชอบ เมือ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงนาม
ในประกาศใช้บงั คับต่อไป
ข้อ 235 การจัดตังกองหรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนขึนใหม่ เพือรองรับภารกิจ
หน้าทีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือการปรับปรุ งการกําหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึงมีการจัดตังกอง หรือส่วนราชการขึนใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอเหตุผลความ
จําเป็ น และร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด กําหนดกองหรือส่วนราชการขึนใหม่ เพือให้ ก.จ.จ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดังนี
(1) เหตุผล ความจําเป็ นทีต้องจัดตังกองหรือส่วนราชการขึนใหม่
(2) ชือกองหรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน
(3) อํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นัน
(4) ลักษณะงานทีต้องปฏิบตั ิตามข้อ (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้อง
จัดตังเป็ นหน่วยงานระดับ กองและกําหนดอัตรากําลังข้าราชการในส่วนราชการนัน
(5) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด กําหนดส่วนราชการทีปรับปรุงใหม่ โดย
กําหนดอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนและการจัดแบ่งส่วน
ราชการภายในตามข้อ 234
ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ให้คาํ นึงถึงภารกิจอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามทีกฎหมายกําหนดลักษณะงานคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความ
จําเป็ นความเหมาะสม ตลอดทังอัตรากําลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 236 เมือ ก.จ.จ. ได้พิจารณาการขอจัดตังหรือปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการ
ตามข้อ 235 แล้ว
(1) มีมติเห็นชอบการจัดตังหรือปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการใหม่ และอัตรา
กําลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีกําหนดในกองหรือส่วนราชการทีจัดตังขึนใหม่ เป็ นการปรับ
เกลียมาจากกองหรือส่วนราชการอืนภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่เพิมอัตรากําลัง ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามในประกาศใช้บงั คับ และดําเนินการตามมติ ก.จ.จ.
(2) มีมติเห็นชอบการจัดตังหรือปรับปรุงการกําหนดส่วนราชการใหม่ และอัตรา
กําลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีกําหนดในกองหรือส่วนราชการทีจัดตังขึนใหม่ เป็ นการ
กําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ ให้เสนอเรืองการกําหนดตําแหน่งเพิมใหม่ให้ ก.จ. ให้ความเห็นชอบก่อน
(3) มีมติเป็ นประการอืนใด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการตามมติของ
ก.จ.จ. นัน
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ข้อ 237 อํานาจหน้าทีของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในการควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 238 ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีอาํ นาจหน้าที ดังนี
(1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบตั ิราชการประจําในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบตั ิราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และลําดับความสําคัญของ
แผนการปฏิบตั ิราชการประจําปี ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็ นไปตามนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทังกํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) เป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ในการปฏิบตั ิราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะให้มีรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็ นผูช้ ่วยสังและปฏิบตั ิราชการด้วย ก็ได้
ในกรณีทมีี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอาํ นาจหน้าทีตามทีปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมอบหมาย
ข้อ 239 ในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหวั หน้าสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดคนหนึง เป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
ราชการของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนัน
ข้อ 240 ในกองหรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน มีผูอ้ าํ นวยการกองหรือหัวหน้า
ส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนคนหนึงเป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิราชการของกองหรือส่วนราชการนัน
ข้อ 241 ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด การกําหนดให้
ตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งใดทีมิได้กาํ หนดไว้ตามประกาศนี บังคับบัญชา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการใด ฐานะใด ให้เป็ นไปตามทีนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมอบหมายโดยทําเป็ นหนังสือ
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ข้อ 242 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบอํานาจในการสัง การอนุญาต
การอนุมัติ หรือการปฏิบตั ิกิจการทีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงปฏิบตั ิ หรือดําเนินการตาม
กฎหมายใด ให้ผดู้ าํ รงตําแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบตั ิราชการแทนก็ได้ ทังนี ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด อํานาจในการสัง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบตั ิราชการ หรือการดําเนินการอืนทีผูด้ าํ รงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบตั ิ หรือดําเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสังใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรืองใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือคําสังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรืองนัน มิได้กาํ หนดเรืองการมอบอํานาจไว้เป็ นอย่าง
อืน หรือมิได้หา้ มเรืองการมอบอํานาจไว้ ผูด้ าํ รงตําแหน่งนันอาจมอบอํานาจให้ผดู้ าํ รงตําแหน่งอืนปฏิบตั ิ
ราชการแทนได้ ดังนี
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผูอ้ าํ นวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน
(2) ผูอ้ าํ นวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน อาจมอบให้
ข้าราชการในกองหรือส่วนราชการนัน
การมอบอํานาจให้ปฏิบตั ิราชการแทนตามวรรคสองให้ทาํ เป็ นหนังสือ
ข้อ 243 เมือมีการมอบอํานาจตามข้อ 242 โดยชอบแล้ว ผูร้ บั มอบอํานาจมีหน้าที
ต้องรับมอบอํานาจนัน และจะมอบอํานาจนันให้แก่ผูด้ าํ รงตําแหน่งอืนต่อไปไม่ได้
ข้อ 244 ในการมอบอํานาจตามข้อ 242 วรรคสอง (1) และ (2) ให้ผมู้ อบอํานาจ
พิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบตั ิราชการ การกระจาย
ความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหน่งของผูม้ อบอํานาจ และผูร้ บั มอบอํานาจต้องปฏิบตั ิหน้าทีที
ได้รบั มอบอํานาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจดังกล่าว
เมือได้มอบอํานาจแล้ว ผูม้ อบอํานาจมีหน้าทีกํากับติดตามผลการปฏิบตั ิราชการ
ของผูร้ บั มอบอํานาจ และให้มีอาํ นาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบตั ิราชการของผูร้ บั มอบอํานาจได้
ข้อ 245 การรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีทีนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 246 ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีทีไม่มี
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็ นผูร้ กั ษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายคน ให้นายกองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดแต่งตังรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใด คนหนึงเป็ นผูร้ กั ษาราชการแทน
ถ้าไม่มีผดู้ าํ รงตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตังข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึงดํารงตําแหน่งไม่ตาํ
กว่าผูอ้ าํ นวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนเป็ นผูร้ กั ษาราชการแทน
ในกรณีทไม่
ี มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะแต่งตังข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึงดํารงตําแหน่ง
ไม่ตากว่
ํ าผูอ้ าํ นวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนเป็ นผูร้ กั ษาราชการแทนก็ได้
ข้อ 247 ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีทีไม่มีผดู้ าํ รง
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในกองหรือส่วนราชการนันคนใดคนหนึงทีเห็นสมควรให้เป็ น
ผูร้ กั ษาราชการแทนได้ แต่เพือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการในกองหรือส่วน
ราชการนัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตังข้าราชการคนใดคนหนึงซึงดํารงตําแหน่งไม่ตาํ
กว่าผูอ้ าํ นวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน เป็ นผูร้ กั ษาราชการแทน ก็ได้
ข้อ 248 ให้ผรู้ กั ษาราชการแทนมีอาํ นาจหน้าทีเช่นเดียวกับผูซ้ งตนแทน
ึ
ในกรณีทมีี ผดู้ าํ รงตําแหน่งใด หรือผูร้ กั ษาราชการแทนผูด้ าํ รงตําแหน่งนันมอบหมาย
หรือมอบอํานาจให้ผดู้ าํ รงตําแหน่งอืนปฏิบตั ิราชการแทน ให้ผปู้ ฏิบตั ิราชการแทนมีอาํ นาจหน้าทีเช่น
เดียวกับผูซ้ งมอบหมายหรื
ึ
อมอบอํานาจ
ในกรณีทมีี กฎหมายอืนแต่งตังให้ผดู้ าํ รงตําแหน่งใดเป็ นกรรมการ หรือให้มีอาํ นาจ
หน้าทีอย่างใด ให้ผรู้ กั ษาราชการแทนหรือผูป้ ฏิบตั ิราชการแทน มีอาํ นาจหน้าทีเป็ นกรรมการหรือมี
อํานาจหน้าทีเช่นเดียวกับผูด้ าํ รงตําแหน่งนันในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบตั ิราชการแทนด้วย
แล้วแต่กรณี
ข้อ 249 การเป็ นผูร้ กั ษาราชการแทนตามทีกําหนดในประกาศนี ไม่กระทบกระเทือน
อํานาจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึงเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาทีจะแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอืน เป็ นผูร้ กั ษาราชการแทนตามอํานาจหน้าทีทีมีอยู่ตามกฎหมาย
ในกรณีทมีี การแต่งตังผูร้ กั ษาราชการแทนตามวรรคหนึง ให้ผดู้ าํ รงตําแหน่งรองพ้น
จากความเป็ นผูร้ กั ษาราชการแทนนับแต่เวลาทีผูไ้ ด้รบั การแต่งตังตามวรรคหนึงเข้ารับหน้าที
ข้อ 250 ในกรณีทีตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งอืนว่างลง
หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ และเป็ นกรณีทีมิได้มีการกําหนดไว้เกียวกับการปฏิบตั ิ
ราชการแทนและการรักษาราชการแทน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอาํ นาจสังให้ขา้ ราชการ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีเห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู ค้ วามสามารถ ความเหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด ให้รกั ษาการในตําแหน่งนันได้
ผูร้ กั ษาการในตําแหน่งตามวรรคหนึง ให้มีอาํ นาจหน้าทีตามตําแหน่งทีรักษาการนัน
ในกรณีทมีี กฎหมายอืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ
คําสังผูบ้ งั คับบัญชาแต่งตังให้ผดู้ าํ รงตําแหน่งนัน เป็ นกรรมการ หรือให้มีอาํ นาจหน้าทีใด ก็ให้ผรู้ กั ษาการ
ในตําแหน่งทําหน้าทีกรรมการหรือมีอาํ นาจหน้าทีอย่างนัน ในระหว่างทีรักษาการในตําแหน่ง แล้วแต่กรณี
หมวด 12
กิจการอันเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนที 1
การสังข้าราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 251 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. มีอาํ นาจ
สังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นการชัวคราว โดยให้พน้
จากตําแหน่งหน้าทีเดิมได้ ในกรณีทมีี เหตุผลความจําเป็ น ดังต่อไปนี
(1) เมือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถกู กล่าวหาหรือมีกรณีเป็ นที
สงสัยว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่
เป็ นความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกรณีทีถูกฟ้องนัน พนักงานอัยการรับเป็ น
ทนายแก้ต่างให้และถ้าให้ผนู้ นคงอยู
ั
่ในตําแหน่งหน้าทีเดิมต่อไปจะเป็ นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน
หรืออาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(2) เมือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทําหรือละเว้นกระทําการใดจน
ต้องคําพิพากษาถึงทีสุดว่าเป็ นผูก้ ระทําความผิดอาญา และผูม้ ีอาํ นาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริง
ทีปรากฏตามคําพิพากษาถึงทีสุดนันได้ความประจักษ์ชดั อยู่แล้วว่าการกระทําหรือละเว้นกระทําการนัน
เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
(3) เมือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดละทิงหรือทอดทิงหน้าทีราชการ และ
ผูบ้ งั คับบัญชาได้ดาํ เนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และการละทิงหรือทอดทิงหน้าที
ราชการนันเป็ นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(4) เมือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงและได้รบั
สารภาพเป็ นหนังสือต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือให้ถอ้ ยคํารับสารภาพต่อผูม้ ีหน้าทีสืบสวนหรือคณะกรรมการ
สอบสวนตามหลักเกณฑ์และเงือนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินยั การให้ออกจากราชการการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์และได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพเป็ นหนังสือ
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(5) เมือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถกู แต่งตังคณะกรรมการขึน
ทําการสอบสวนในกรณีถกู กล่าวหา หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะ
ต้องห้ามสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(6) เมือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถกู แต่งตังคณะกรรมการขึน
ทําการสอบสวน หรือมีการใช้สาํ นวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการในกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันทีจะปฏิบตั ิราชการ บกพร่องในหน้าทีราชการหรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีราชการหรือมีกรณีทปรากฏชั
ี
ดแจ้งตามมาตรฐานทัวไปเกียวกับวินยั การ
รักษาวินยั และการดําเนินการทางวินยั
(7) เมือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูด้ าํ รงตําแหน่งใดมีกรณีถกู กล่าวหา
หรือมีกรณีเป็ นทีสงสัยว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมทีจะปฏิบตั ิหน้าทีราชการในตําแหน่งนันซึง
ผูบ้ งั คับบัญชาได้สืบสวนแล้วเห็นว่ากรณีมีมลู และถ้าให้ผนู้ นคงอยู
ั
่ในตําแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการ
เสียหาย
แก่ราชการ
(8) เมือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั อนุญาตให้ลาไปปฏิบตั ิงานใน
องค์การระหว่างประเทศ
(9) เมือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั อนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรส
ซึงไปปฏิบตั ิหน้าทีราชการ หรือไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ
(10) เมือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั ทุนรัฐบาลหรือทุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ไปศึกษาหรือฝึ กอบรมในประเทศ หรือต่างประเทศ
(11) กรณีอืนทีมีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษเพือประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจาก ก.จ.จ.
ข้อ 252 ในการเสนอขอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสังข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้แสดงรายละเอียดในคําเสนอขอ ดังต่อไปนี
(1) คําชีแจง เหตุผลความจําเป็ นและประโยชน์แก่ราชการ และระยะเวลาทีจะสัง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทังนี ต้องไม่เกินหกเดือน
เว้นแต่การสังประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 251 (8) (9) และ(10) ให้สงได้
ั ไม่เกินระยะเวลาที
ผูน้ นได้
ั รบั อนุญาตให้ลา
(2) หน้าทีและความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการทีจะมอบหมายแก่ผถู ้ ูกสังให้
ประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเว้นกรณีตามข้อ 251 (8) (9) และ (10)
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ข้อ 253 การสังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจําองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังได้ตามมติของ ก.จ.จ. เป็ นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วนั ที
ถูกสังให้ประจํา เว้นแต่ กรณีสงประจํ
ั
าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 251 (8) (9) และ (10) ให้สงได้
ั
ไม่เกินระยะเวลาทีผูน้ นได้
ั รบั อนุญาตให้ลา
เมือมีการสังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดให้ประจําองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแล้ว และถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นว่ายังมีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษทีจะต้องสัง
ให้ผนู้ นประจํ
ั
าต่อไปอีกเกินกําหนดเวลาตามวรรคหนึง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ ก.จ.จ. ได้อีก
ไม่เกินหนึงปี ทังนี ให้ขอขยายเวลาก่อนวันครบกําหนดเวลาเดิมไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่กรณีทีมี
เหตุผลความจําเป็ นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ ก.จ.จ. ก่อนวันครบกําหนดเวลาเดิมน้อย
กว่าสามสิบวันได้
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้นาํ ความข้อ 252 (1) และ (2) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 254 ในการเสนอขอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสังข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดสําหรับกรณีมีเหตุผลความจําเป็ นตามข้อ 251 (8)
(9) (10) หรือ (11) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า เพือประโยชน์ต่อการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้มีเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานทดแทนในตําแหน่งผูท้ ถูี กสังให้ประจําองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการตามข้อ 252 (1) และ (2) และให้เสนอขอ
กําหนดตําแหน่งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิมใหม่ เพือรองรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผูถ้ ูกสังให้ประจําดังกล่าวเป็ นการเฉพาะตัว โดยให้กาํ หนดเป็ นเงือนไขว่า หากตําแหน่งประจํา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงให้ยุบเลิกตําแหน่งได้
สําหรับการสังประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึง เมือ ก.จ.จ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ ก.จ.จ. เสนอเรืองการขอกําหนดตําแหน่งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พร้อมด้วยเหตุผลความจําเป็ นในการสังข้าราชการผูน้ นประจํ
ั
าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ ก.จ.ให้
ความเห็นชอบก่อน
เมือ ก.จ.จ. และ ก.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคสองแล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสังข้าราชการผูน้ นให้
ั ประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
และให้นาํ ความทีกําหนดในข้อ 253 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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ข้อ 255 เมือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังผูใ้ ดให้ประจําองค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยมีเหตุผลความจําเป็ นในกรณีใดแล้ว เมือหมดความจําเป็ นหรือครบกําหนดเวลาตามข้อ 253
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. สังให้ผนู้ นดํ
ั ารงตําแหน่งเดิม หรือแต่งตัง
ให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับเดียวกับทีผูน้ นมี
ั คณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน
ข้อ 256 การให้พน้ จากตําแหน่ง การให้ได้รบั เงินเดือน การแต่งตัง การเลือนขันเงินเดือน
การดําเนินการทางวินยั และการให้ออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีถูกสังให้
ประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเสมือนว่าผูถ้ ูกสังนันดํารงตําแหน่งเดิม
ส่วนที 2
การสังข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ
ข้อ 257 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอาํ นาจสังให้ขา้ ราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในส่วนราชการหนึงไปช่วยปฏิบตั ิราชการในอีกส่วนราชการหนึงในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เดียวกันเป็ นการชัวคราวได้ โดยไม่ขาดจากหน้าทีในตําแหน่งเดิม
การสังให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ไปช่วยปฏิบตั ิราชการตามวรรคหนึง
ให้คาํ นึงถึงภารกิจ หน้าทีทีต้องไปปฏิบตั ิมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความรู ค้ วามสามารถและตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นด้
ั วย
ข้อ 258 ห้ามมิให้สงข้
ั าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบตั ิราชการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอืน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถินอืน
เว้นแต่กรณีมีความจําเป็ นและสําคัญอย่างยิง เพือประโยชน์ของทางราชการโดยรวม นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด อาจสังให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบตั ิราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอืน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถินอืนได้ โดย
ให้พิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิดความเสียหายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดเป็ นหลัก และ
ต้องอยูภ่ ายใต้เงือนไขดังนี
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานทีจะขอยืมตัวข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ทาํ ความตกลงกันโดยทําเป็ นหนังสือ
(2) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูท้ จะถู
ี กสังให้ไปช่วยปฏิบตั ิราชการจะ
ต้องสมัครใจทีจะไปช่วยปฏิบตั ิราชการในหน่วยราชการอืนนัน โดยมีหนังสือยินยอม
(3) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นต้
ั องเป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถใน
งานตามภารกิจทีไปช่วยปฏิบตั ิราชการนัน และตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่งผูน้ นด้
ั วย
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(4) การสังข้าราชการให้ช่วยปฏิบตั ิราชการ ให้สงได้
ั เป็ นการชัวคราวครังละไม่เกิน
6 เดือน และในกรณีเดียวกันให้สงช่
ั วยปฏิบตั ิราชการได้ไม่เกิน 2 ครัง และเมือครบกําหนดแล้ว ให้สง่
ตัวข้าราชการผูน้ นคื
ั นองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดโดยเร็ว
ข้อ 259 การขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถินอืนมาช่วยปฏิบตั ิราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ส่วนที 3
การพัฒนาข้าราชการ
ข้อ 260 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาผูไ้ ด้รบั การบรรจุเข้ารับราชการ
เป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนมอบหมายหน้าทีให้ปฏิบตั ิเพือให้รูร้ ะเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบตั ิราชการ บทบาท และหน้าทีของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขและแนวทางปฏิบตั ิตนเพือเป็ นข้าราชการทีดี
ข้อ 261 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 260 ต้องดําเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที ก.จ. กําหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู พ้ ืนฐานในการปฏิบตั ิราชการ
ให้ใช้วิธีการฝึ กอบรมในห้องฝึ กอบรม การฝึ กอบรมทางไกล หรือ การพัฒนาตนเองก็ได้
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะพัฒนาเพิมเติมให้สอดคล้องกับความ
จําเป็ นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้กระทําได้ ทังนี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทีจะดําเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที ก.จ. กําหนดเป็ นหลักสูตรหลัก และเพิมเติมหลักสูตรตามความจําเป็ น
ทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป
ข้อ 262 การพัฒนาเกียวกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผูบ้ งั คับบัญชา และการฝึ กภาคสนาม
ข้อ 263 การพัฒนานี อาจกระทําได้โดยสํานักงาน ก.จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้นสังกัด หรือสํานักงาน ก.จ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอืนก็ได้
ข้อ 264 การดําเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่นี ให้
กระทําภายในระยะเวลาทีข้าราชการนันยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
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ข้อ 265 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่ให้ดาํ เนินการ ดังนี
(1) การปฐมนิเทศ ให้กระทําในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนา ทีให้เป็ นไปตามหลักสูตรที ก.จ. กําหนด ประกอบด้วย
การพัฒนาความรูพ้ นฐานในการปฏิ
ื
บตั ิราชการสําหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกียวกับงาน
ในหน้าทีความรับผิดชอบตามทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด
(3) การเลือกวิธีการพัฒนาข้าราชการ ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึงหรือ หลายวิธีการ
ควบคู่กนั ไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การงบประมาณ สือการ
ฝึ กอบรม วิทยากร ระยะเวลา กําลังคนทีรับผิดชอบการฝึ กอบรม และกําหนดกลุม่ เป้าหมายทีจะเข้ารับ
การอบรม
(4) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรูแ้ ละทักษะตลอดจน
ทัศนคติของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา และติดตามการนําผลไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ข้อ 266 ให้ผบู้ งั คับบัญชามีหน้าทีพัฒนาผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา เพือเพิมพูนความรู ้
ทักษะ ทัศนคติทดีี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 267 ให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับมีหน้าทีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการ
พัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทังผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีเพิงย้ายหรือโอน
มาดํารงตําแหน่ง ซึงอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
ข้อ 268 การพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชานัน ผูบ้ งั คับบัญชาอาจเป็ นผูด้ าํ เนินการเองหรือ
มอบหมายให้สาํ นักงาน ก.จ. หรือผูท้ เหมาะสมดํ
ี
าเนินการ หรือดําเนินการร่วมกับสํานักงาน ก.จ. หรือ
ส่วนราชการ หน่วยงานอืนทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร โดยเลือกวิธีทีเหมาะสมกับการพัฒนา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุม่ ซึงอาจใช้วิธีการฝึ กอบรมหรือวิธีการพัฒนาอืน ๆ โดย
พิจารณาดําเนินการตามความจําเป็ นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน การจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเอง
ข้อ 269 การพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชานัน ต้องพัฒนาทัง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรูท้ วไปในการปฏิ
ั
บตั ิงาน ได้แก่ ความรู ท้ เกี
ี ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
โดยทัวไป เช่น สถานที โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ
(2) ด้านความรูแ้ ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู ้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของตําแหน่งหนึงตําแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึ กอบรม งานพิมพ์ดีด
งานด้านช่าง
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(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดทีเกียวกับการบริหารงานและการบริหารคน
เช่น ในเรืองการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพทีดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานร่วมกับบุคคลอืนได้อย่างราบรืน และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทํางาน การสือ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
(5) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพือประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
อย่างมีความสุข
ข้อ 270 ขันตอนการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา แบ่งได้ดงั นี
(1) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทําดังนี
(ก) การหาความจําเป็ นในการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคน หมายถึง
การศึกษาวิเคราะห์ดวู ่า ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รบั การพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะ
ปฏิบตั ิงานได้สาํ เร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานทีกําหนดไว้
(ข) ประเภทของความจําเป็ น ได้แก่ ด้านความรูท้ วไปในการปฏิ
ั
บตั ิงาน
ด้านความรูแ้ ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
(2) การดําเนินการพัฒนา ให้กระทําดังนี
(ก) การเลือกวิธีพฒ
ั นาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีเหมาะสม เมือผูบ้ งั คับบัญชาได้
ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจากการหาความ จําเป็ นในการพัฒนาแล้ว
ผูบ้ งั คับบัญชาควรนําข้อมูลเหล่านันมาพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรืองทีผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
จําเป็ นต้องได้รบั การพัฒนา ได้แก่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีสมควรจะได้รบั การพัฒนามีใครบ้าง และแต่ละคน
สมควรจะได้รบั การพัฒนาในเรืองอะไร ต่อจากนันก็เลือกวิธีการพัฒนาทีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาจ
เป็ นวิธีการทีดําเนินการได้ในขณะปฏิบตั ิงาน เช่น การสอนงาน การสับเปลียนงาน การให้คาํ ปรึกษา หรือ
อาจเป็ นวิธีการพัฒนาอืน ๆ เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน เป็ นต้น
(ข) วิธีการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชา โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีดว้ ยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลียน
โยกย้ายหน้าที การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึ กอบรม
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และการสัมมนา เป็ นต้น
(3) ขันการทดลองปฏิบตั ิ ให้กระทําดังนี
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(ก) ให้ทดลองปฏิบตั ิ โดยเริมต้นจากงานทีง่าย ๆ ก่อน แล้วค่อยให้ทาํ งานที
ยากขึนตามลําดับ

(ข) ให้ผบู้ งั คับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขันตอนวิธีการทํางาน เพือตรวจสอบ
ดูว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้าใจและเรียนรู ว้ ิธีการทํางานมากน้อยเพียงใด
(ค) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึน โดยควรคํานึง
ถึงสิงเหล่านีด้วยคือ หลีกเลียงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนทีจะแก้ขอ้ ผิดพลาด ให้ผเู้ ข้ารับ
การสอนแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้า
ผูอ้ ืน และอย่าด่วนตําหนิผเู ้ ข้ารับการสอนเร็วเกินไป
(ง) กระตุน้ และให้กาํ ลังใจแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา เพือให้มีกาํ ลังใจและมีความ
เชือมันในตัวเองทีจะเรียนรูง้ านต่อไป
(จ) ให้ดาํ เนินการสอนต่อไปเรือย ๆ จนแน่ใจได้ว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้เรียนรู ้
และสามารถปฏิบตั ิงานนันได้ถกู ต้องจึงยุติการสอน
(4) ขันตอนติดตามผลให้กระทําดังนี
(ก) มอบหมายงานให้ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
(ข) เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัยได้ ในกรณีทีมีปัญหา
(ค) ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานในระยะเริมแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลง
เมือผูบ้ งั คับบัญชาแน่ใจว่า ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานตามทีได้รบั การสอนได้ถกู ต้อง
(ง) แจ้งให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบตั ิงาน ทังในส่วนที
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิได้ดี และส่วนทียังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิมเติมเพือเสริมสร้างความเชือมันในตัวเอง
และแก้ไขข้อบกพร่องเพือให้การปฏิบตั ิงานสมบูรณ์ยิงขึน
ข้อ 271 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทําแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพือเพิมพูนความรู ้ ทักษะ ทัศนคติทีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการในตําแหน่งนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนการพัฒนาข้าราชการตามวรรคหนึง ต้องกําหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที ก.จ. กําหนด โดยให้กาํ หนดเป็ นแผนการพัฒนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนัน
ข้อ 272 ในการจัดทําแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตังคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกอบด้วย
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(1)
(2)
(3)
(4)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผูอ้ าํ นวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอืน
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป็ นประธานกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ 273 แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

หลักการและเหตุผล
เป้าหมายการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนา
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
การติดตามและประเมินผล

ข้อ 274 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เป็ นการหาความจําเป็ นใน
การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจําเป็ นทีจะต้องพัฒนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งต่างๆ ทังในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหน่งตามที
กําหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดทังความจําเป็ นในด้าน
ความรู ค้ วามสามารถทัวไปในการปฏิบตั ิงาน ด้านความรู ค้ วามสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตําแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ 275 เป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องกําหนดให้มี
ความชัดเจน และครอบคลุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน และตําแหน่งตามแผนอัตรากําลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกตําแหน่ง โดยกําหนดให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องได้รบั
การพัฒนาทุกตําแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี ของแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 276 หลักสูตรการพัฒนา สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละ
ตําแหน่งต้องได้รบั การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึงหรือหลายหลักสูตร ดังนี
(1) หลักสูตรความรูพ้ นฐานในการปฏิ
ื
บตั ิราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกียวกับงานในหน้าทีรับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรูแ้ ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
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ข้อ 277 วิธีการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดดําเนินการเอง หรืออาจมอบหมายสํานักงาน ก.จ. หรือผูท้ เหมาะสมดํ
ี
าเนินการ หรือดําเนินการ
ร่วมกับสํานักงาน ก.จ. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึง หรือหลายวิธีก็ได้
ตามความจําเป็ น ความเหมาะสม ดังนี
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึ กอบรม
(3) การศึกษา หรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คาํ ปรึกษาหรือวิธีการอืนทีเหมาะสม
ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องกําหนดให้
เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายทีเข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
ข้อ 278 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดสรร
งบประมาณสําหรับการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาข้าราชการ
องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอย่างชัดเจน แน่นอน เพือให้การพัฒนาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 279 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดให้
มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือให้
ทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรู ค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิงาน และผลการปฏิบตั ิงานของ
ผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
ข้อ 280 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามข้อ 271 แล้วเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ตามวรรคหนึง ให้ ก.จ.จ. พิจารณาถึงความจําเป็ นในการ
พัฒนา กลุม่ เป้าหมายทีเข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา
งบประมาณทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรสําหรับการพัฒนา เมือ ก.จ.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้ว
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศใช้บงั คับเป็ นแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต่อไป
เมือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 3 ปี แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาม ข้อ 271 เป็ นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป ทังนี ให้เป็ นไปตามระยะเวลาของแผน
อัตรากําลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
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ข้อ 281 ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ตามข้อ 280 หาก ก.จ.จ. เห็นว่าแผนการพัฒนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการปรับปรุง
แผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวตามความเห็นของ ก.จ.จ. หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็น
ว่าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเหมาะสมแล้ว และได้แจ้งยืนยันแผน
การพัฒนาข้าราชการ ต่อ ก.จ.จ. ให้ ก.จ.จ. เสนอเรืองพร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณา
ผลการพิจารณาของ ก.จ. ตามวรรคหนึง เป็ นประการใด ให้ ก.จ.จ. และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดําเนินการตามความเห็นของ ก.จ.
ข้อ 282 ให้ ก.จ.จ. ตรวจสอบและกํากับดูแลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการ
พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทีได้ประกาศใช้บงั คับ ทังนี องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดสรรงบประมาณเพือให้สามารถดําเนินการ
ตามแผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 283 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการให้ไปศึกษาเพิมเติม
ในประเทศ หมายถึง การเพิมพูนความรู ้ ด้วยการเรียนหรือการวิจยั ตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใน
ประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบตั ิราชการ เพือให้ได้มาซึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ 284 ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไป
ศึกษาเพิมเติมในประเทศ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
การให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพิมเติมในประเทศ ตามวรรคหนึง
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาถึงอัตรากําลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีมีอยู่
โดยให้มีผปู้ ฏิบตั ิงานเพียงพอ ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ตอ้ งตังอัตรากําลังเพิม
ข้อ 285 ข้าราชการทีจะไปศึกษาเพิมเติมในประเทศ ต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
(1) เป็ นผูท้ พ้ี นกําหนดเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการแล้ว
(2) ผูไ้ ปศึกษาขันตํากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผูไ้ ปศึกษาขัน
ปริญญาตรีตอ้ งมีอายุไม่เกิน 40 ปี ผูไ้ ปศึกษาขันทีสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน45 ปี นบั ถึงวันเริม
ต้นเปิ ดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ิจาก ก.จ.จ. เป็ นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(3) เป็ นผูท้ ผูี บ้ งั คับบัญชาตังแต่ผูอ้ าํ นวยการกองหรือเทียบเท่าขึนไปรับรองว่าเป็ น
ผูท้ มีี ความประพฤติดี และตังใจปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(4) เป็ นผูไ้ ม่อยู่ในระหว่างถูกตังกรรมการสอบสวนทางวินยั หรือถูกฟ้องคดีอาญา
เว้นแต่กรณีถกู ฟ้องคดีอาญาในความผิดทีไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลือนขันเงินเดือนตามประกาศ
กําหนดการเลือนขันเงินเดือนสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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(5) สําหรับผูท้ เคยได้
ี
รบั อนุมตั ิไปศึกษาตามประกาศนี หรือระเบียบอืนมาแล้วจะ
ต้องกลับมาปฏิบตั ิราชการภายหลังจากสําเร็จการศึกษามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ข้อ 286 การให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพิมเติมในประเทศ ให้
พิจารณาตามแนวทางดังต่อไปนี
(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็ นประโยชน์
กับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีดํารงอยู่ตามที ก.จ. กําหนด เว้นแต่ขา้ ราชการต้องการไปศึกษาเพือพัฒนา
ตนเองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบด้วย
(2) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาทีทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวง
ศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว
ข้อ 287 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีจะไปศึกษาเพิมเติมในประเทศ จะต้อง
ยืนเอกสารดังต่อไปนีประกอบการพิจารณาด้วย คือ
(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเป็ นทีจะไปศึกษาเพิมเติม
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาทีจะไปศึกษา พร้อมหนังสือ
ตอบรับจากสถาบันการศึกษานัน ๆ
(3) หลักฐานการศึกษาของผูท้ ีจะไปศึกษา
(4) คํารับรองของผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ 285 (3)
ข้อ 288 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีได้รบั อนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติมใน
ประเทศจะต้องศึกษาให้สาํ เร็จภายในระยะเวลาทีสถาบันการศึกษานัน ๆ กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
การศึกษา
หากศึกษาไม่สาํ เร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจําเป็ นเฉพาะกรณีครังละ 1 ภาคการศึกษา รวม
แล้วไม่เกิน 2 ครังหรือไม่เกิน 1 ปี การศึกษา และเมือครบกําหนดเวลาทีขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผล
ความจําเป็ น อาจขยายเวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 289 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีได้รบั อนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติมใน
ประเทศจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับผูอ้ าํ นวยการกองหรือเทียบเท่าขึนไปทราบ
ทุกภาคการศึกษา หากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอนั
สมควร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจพิจารณาให้ยตุ ิการศึกษา หรือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง
ตามควรแก่กรณีก็ได้
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ข้อ 290 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทําสัญญาให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทีไปศึกษาเพิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบตั ิราชการ เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าระยะเวลาทีใช้ใน
การศึกษา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดไม่กลับมาปฏิบตั ิราชการตามสัญญา ต้อง
ชดใช้เงินเดือน ทุนทีได้รบั ระหว่างศึกษาและเงินทีทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจํานวนหนึง
เท่ากับจํานวนเงินเดือน ทุน และเงินทีทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็ นเบียปรับแก่ทางราชการ
อีกด้วย
ในกรณีทผูี ไ้ ปศึกษาเพิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบตั ิราชการไม่ครบกําหนดตามสัญญา
ก็ให้ลดจํานวนเงินทีจะต้องชดใช้ลงตามส่วน
การทําสัญญาให้เป็ นไปตามแบบและวิธีการทีกระทรวงการคลังกําหนด ตามระเบียบ
ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม
ข้อ 291 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีได้รบั อนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติมใน
ประเทศ เมือครบกําหนดเวลาทีได้รบั อนุมตั ิหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบตั ิราชการโดยเร็ว ทังนี ต้องไม่เกิน 7 วัน นับตังแต่วนั ถัดจากวันทีสําเร็จการศึกษา หรือวันทีครบ
กําหนดเวลาทีได้รบั อนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
สําหรับผูท้ สํี าเร็จการศึกษาในขันทีสูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือ
ผลงานวิจยั ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดด้วย
ข้อ 292 เมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดมีความจําเป็ นทีจะต้องให้ขา้ ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีไปศึกษาเพิมเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบตั ิราชการก่อนครบกําหนดเวลาที
ได้รบั อนุมตั ิไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูน้ นกลั
ั บเข้าปฏิบตั ิราชการตาม
คําสังทันที
ข้อ 293 การรับเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทีได้รบั อนุมัติไป
ศึกษา เพิมเติมในประเทศให้เป็ นไปตามกฎหมายทีกําหนดไว้สาํ หรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
ข้อ 294 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผูใ้ ดได้รบั อนุมตั ิให้ไปศึกษาเพิมเติมใน
ประเทศก่อนวันใช้บงั คับตามประกาศนี ให้เป็ นอันใช้ได้และให้ถือว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผูน้ นได้
ั รบั อนุมัติให้ไปศึกษาเพิมเติมตามประกาศนี
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ข้อ 295 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม
ดูงาน หรือปฏิบตั ิการวิจยั ในต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม
และดูงาน ณ ต่างประเทศ ทีคณะรัฐมนตรีกาํ หนด โดยกําหนดให้ส่วนราชการทีเป็ นกรมทีกําหนดไว้
ในระเบียบดังกล่าว ให้หมายความถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
ข้อ 296 ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอาํ นาจการอนุมตั ิให้ขา้ ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั ิการวิจยั ในต่างประเทศ ให้เป็ นอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็ นผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
ข้อ 297 การอนุมตั ิให้ขา้ ราชการผูใ้ ดไปศึกษา ฝึ กอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ก่อน
วันประกาศนีใช้บงั คับ หากเป็ นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการทีใช้อยู่ในขณะนัน ก็ให้เป็ นอันใช้ได้ และ
ให้ดาํ เนินการเรืองการไปศึกษา ฝึ กอบรม หรือดูงานต่อข้าราชการผูน้ นตามระเบี
ั
ยบวิธีการนันต่อไป แต่
ทังนี สําหรับกรณีศกึ ษาและฝึ กอบรม ต้องอยู่ในจํานวนอัตราร้อยละตามทีกําหนดในระเบียบว่าด้วยการ
ให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ทีคณะรัฐมนตรีกาํ หนด
ส่วนที 4
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ข้อ 298 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ให้ผบู้ งั คับบัญชามีหน้าทีประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือประกอบการพิจารณาแต่งตัง เลือนขันเงินเดือน พัฒนา
ข้าราชการ เพิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ และมีหน้าทีเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผใู้ ต้บงั คับ
บัญชาปฏิบตั ิตน ให้เหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปฏิบตั ิราชการมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ให้คาํ นึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานทีได้ปฏิบตั ิมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตั ิงาน ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินยั ทีเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยจัดทําการประเมินอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ กู ประเมินชีแจง หรือขอ
คําปรึกษาด้วย
ข้อ 299 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศนี มีหลักการทีจะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบตั ิงานบนพืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิของงานเป็ นหลัก
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ข้อ 300 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานนี มีวตั ถุประสงค์
เพือให้ผบู้ งั คับบัญชาใช้เป็ นเครืองมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนําผลการประเมินไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาใน
เรืองต่าง ๆ ดังนี
(1) การเลือนขันเงินเดือน การให้รางวัลประจําปี และค่าตอบแทนอืน ๆ
(2) การพัฒนา และการแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
(3) การแต่งตังข้าราชการ
(4) การให้ออกจากราชการ
(5) การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรืองอืน ๆ
ข้อ 301 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ประเมินจากผลงานและคุณ
ลักษณะการปฏิบตั ิงาน โดยการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี
(1) ปริมาณงาน
(2) คุณภาพของผลงาน
(3) ความทันเวลา
(4) ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนําไปใช้ และประสิทธิผลของงาน
(5) การประหยัดทรัพยากรหรือความคุม้ ค่าของผลงาน
ส่วนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบตั ิงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี
(1) ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบตั ิงาน
(2) การรักษาวินยั
(3) การปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกําหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอืน ๆ เพิมเติมได้
ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบตั ิงานของข้าราชการในตําแหน่งต่าง ๆ
ทังนีโดยกําหนดให้มีสดั ส่วนคะแนนของผลงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
สําหรับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจารณาใช้ตามแบบทีกําหนดท้ายประกาศนี หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานได้
ข้อ 302 ให้มีการกําหนดข้อตกลงเกียวกับผลการปฏิบตั ิงานร่วมกันระหว่างผูป้ ระเมิน
และ ผูร้ บั การประเมิน เช่น แผนงาน โครงการ หรือ ผลงานทีกําหนดในการมอบหมายงาน เป็ นต้น ทังนี
ให้พิจารณาจากข้อตกลงการบริหารงานของส่วนราชการ หรือภารกิจหลักทีได้มีการกําหนดไว้ตามที
ก.จ.จ. กําหนดขึนด้วย
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ข้อ 303 ให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ปี ละ 2 ครัง ตามรอบปี งบประมาณ คือ
(1) ครังที 1 ระหว่างวันที 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปี ถดั ไป
(2) ครังที 2 ระหว่างวันที 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปี เดียวกัน
ข้อ 304 การประเมินครังที 1 ตามข้อ 303 ให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือผูป้ ระเมินจัดลําดับ
ผลการประเมินเรียงลําดับจากผูท้ มีี ผลการประเมินดีเด่น ผลการประเมินเป็ นทียอมรับได้และผลการ
ประเมินต้องปรับปรุงไว้ให้ชดั เจนเพือพิจารณาเลือนขันเงินเดือน และให้จดั ทําบัญชีรายชือผูม้ ีผลการ
ประเมินดีเด่น และผลการประเมินเป็ นทียอมรับได้ไว้ เพือประกอบการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนครังที 2
ข้อ 305 ให้นาํ ระบบเปิ ดมาใช้ในการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี
ทีกําหนดสําหรับข้าราชการพลเรือน ทังนี ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผูบ้ งั คับบัญชาทีได้รบั
มอบหมายประกาศรายชือผูท้ ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ในทีเปิ ดเผยให้ขา้ ราชการได้ทราบโดย
ทัวกัน
ข้อ 306 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตังคณะกรรมการ เพือวัตถุประสงค์
ในการพิจารณากลันกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็ นธรรมในการใช้ดลุ ยพินิจของ
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูป้ ระเมินก่อนทีจะเสนอผลการประเมินต่อผูม้ ีอาํ นาจสังเลือนขันเงินเดือน โดยมี
องค์ประกอบตามทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร เพือให้การพิจารณาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าว
ทังนี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกําหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลันกรอง
เพือให้เกิดความเป็ นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด้วยก็ได้
ข้อ 307 ให้นาํ ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรืองต่าง ๆ ทีกําหนดใน
ข้อ 300 ด้วย
ข้อ 308 เมือเสร็จสินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแต่ละครังแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาซึงเป็ น
ผูป้ ระเมินต้องนําผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก่ผรู้ บั การประเมิน เพือให้มี
การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตั ิงาน และกําหนดแผนการพัฒนาผูร้ บั การประเมินให้มีสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธิของงานดียงขึ
ิ น
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ข้อ 309 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพือนําไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ทกํี าหนดไว้ต่อไป เช่น ผลการประเมินครังที 1 เก็บไว้ทีผูบ้ งั คับบัญชา ผลการประเมิน
ครังที 2 ภายหลังจากการให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก่ผรู ้ บั การประเมินแล้ว ให้เก็บสรุปผลการประเมินไว้ใน
แฟ้มประวัติขา้ ราชการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะกําหนดรูปแบบการจัดเก็บเป็ นอย่างอืนตามที
เหมาะสมก็ได้
ข้อ 310 ให้ใช้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตามทีกําหนดนี
สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกระดับ
ข้อ 311 กรณีอนื ๆ ทีมีเหตุผลและความจําเป็ น สํานักงาน ก.จ. และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอาจร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการเพิมเติมตามลักษณะงาน สภาพการปฏิบตั ิงาน
และอืน ๆ ได้
ส่วนที 5
การลา
ข้อ 312 ในส่วนนี
" เข้ารับการตรวจเลือก " หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพือรับราชการเป็ นทหาร
กองประจําการ
" เข้ารับการเตรียมพล " หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล
เข้ารับการฝึ กวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรังพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
" องค์การระหว่างประเทศ " หมายความว่า องค์การทีได้รบั การจัดตังขึนด้วยความ
ตกลงระหว่างประเทศทังในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองค์การสหประชาชาติให้หมายความ
รวมถึงทบวงการชํานาญพิเศษและองค์การอืนใดในเครือสหประชาชาติดว้ ย
" องค์การต่างประเทศ " หมายความว่า องค์การหรือสถาบันต่างประเทศตามทีผู้
รักษาการตามประกาศนีจะได้ประกาศรายชือให้ทราบ
" การไปปฏิบตั ิงานองค์การระหว่างประเทศ " หมายความรวมถึง การไปปฏิบตั ิงาน
ตามโครงการแลกเปลียนอาจารย์ การไปปฏิบตั ิงานในองค์การต่างประเทศ การไปปฏิบตั ิงานใน
ต่างประเทศในลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ รวมทังการไปปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศซึงตังอยู่ ในประเทศไทย โดยได้รบั เงินเดือนหรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือน
จากองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือจากประเทศทีไป
ปฏิบตั ิงาน แต่ทงนี
ั ไม่รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการหรือ
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การจัดการประชุมของทางราชการ การไปรับราชการประจําในต่างประเทศ การไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน
หรือปฏิบตั ิการวิจยั ตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน ณ
ต่างประเทศ
" ลาติดตามคู่สมรส " หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที
เป็ นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึงไปปฏิบตั ิหน้าทีราชการหรือไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ หรือ
ทางราชการสังให้ไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฏหมายว่าด้วยการ
กําหนดหลักเกณฑ์การสังให้ไปทําการซึงให้นบั เวลาระหว่างนันเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางาน
ตังแต่ 1 ปี ขึนไป แต่ไม่รวมถึงกรณีทคูี ่สมรสไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั ิการวิจยั ณ ต่างประเทศ
ข้อ 313 การลาทุกประเภทตามทีกําหนดในส่วนนี ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีกาํ หนดเกียวกับการลาประเภทใดไว้เป็ นพิเศษ ผูล้ าและผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาหรืออนุญาตการ
ลาจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกียวกับการลาประเภทนันด้วย
ข้อ 314 ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็ นไปตามตารางทีกําหนดไว้ทา้ ยประกาศนีในกรณีทีผูม้ ี
อํานาจอนุญาตการลาตามประกาศนีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ และมีเหตุจาํ เป็ นเร่งด่วนไม่
อาจรอขออนุญาตจากผูม้ ีอาํ นาจได้ ให้ผลู้ าเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตการลาชันเหนือ
ขึนไปเพือพิจารณา และเมืออนุญาตแล้วให้แจ้งผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตตามประกาศนี ทราบด้วย
ผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็ นหนังสือ
ให้แก่ผดู้ าํ รงตําแหน่งใดเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุญาตแทนก็ได้
ข้อ 315 ข้าราชการผูใ้ ดได้รบั คําสังให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอืนใดของทาง
ราชการหากประสงค์จะลาป่ วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ
เข้ารับการเตรียมพล ในช่วงเวลาทีไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานที
ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนันรายงานจํานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผูน้ นทราบ
ั
อย่างน้อยปี
ละครัง
การลาประเภทอืนนอกจากทีระบุไว้ในวรรคหนึง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการ
เจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดสําหรับการลาประเภทนัน
ข้อ 316 การนับวันลาตามประกาศนีให้นบั ตามปี งบประมาณ
การนับวันลาเพือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคํานวณวันลา
ให้นบั ต่อเนืองกัน โดยนับวันหยุดราชการทีอยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็ นวันลาด้วย เว้นแต่
การนับเพือประโยชน์ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาป่ วยทีมิใช่วนั ลาป่ วยตามกฏหมายว่าด้วยการ
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สงเคราะห์ขา้ ราชการผูไ้ ด้รบั อันตรายหรือการเจ็บป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั ิราชการ วันลากิจส่วนตัว และ
วันลาพักผ่อนให้นบั เฉพาะวันทําการ
การลาป่ วยหรือลากิจส่วนตัวซึงมีระยะเวลาต่อเนืองกัน จะเป็ นในปี เดียวกันหรือไม่ก็ตาม
ให้นบั เป็ นการลาครังหนึง ถ้าจํานวนวันลาครังหนึงรวมกันเกินอํานาจของผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตระดับใด ให้นาํ
ใบลาเสนอขึนไปตามลําดับจนถึงผูม้ ีอาํ นาจอนุญาต
ข้าราชการทีถูกเรียกเข้ามาปฏิบตั ิราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าการลาเป็ นอันหมดเขต
เพียงวันก่อนเดินทางกลับและวันราชการเริมต้นตังแต่วนั ออกเดินทางกลับเป็ นต้นไป
การลาครึงวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็ นการลาครึงวันตามประเภทของการลา
นัน ๆ
ข้าราชการซึงได้รบั อนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาทียังไม่ได้หยุดราชการให้
เสนอขอถอนวันลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็ นอัน
หมดเขตเพียงวันทีขอถอนวันลานัน
ข้อ 317 เพือควบคุมให้เป็ นไปตามประกาศนี ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําบัญชี
ลงเวลาการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอย่างท้ายประกาศนี หรือจะใช้
เครืองบันทึกเวลาการปฏิบตั ิราชการแทนก็ได้
ในกรณีจาํ เป็ นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบตั ิราชการ หรือ
วิธีควบคุมการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการทีมีการปฏิบตั ิราชการในลักษณะพิเศษเป็ นอย่างอืนตามทีเห็น
สมควรก็ได้ แต่ทงนี
ั ต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบตั ิราชการได้ดว้ ย
ข้อ 318 การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นหรือรีบด่วนจะ
ใช้ใบลาทีมีขอ้ ความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอืนก็ได้ แต่ทงนี
ั ต้องส่งใบลาตามแบบ
ในวันแรกทีมาปฏิบตั ิราชการ
ข้อ 319 ข้าราชการซึงประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศนี หรือ
ในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึง เมืออนุญาตแล้วให้
รายงานผูว้ ่าราชการจังหวัด และปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
ข้อ 320 ข้าราชการผูใ้ ดไม่สามารถมาปฏิบตั ิราชการได้ อันเนืองมาจากพฤติการณ์
พิเศษ ซึงเกิดขึนกับบุคคลทัวไปในท้องทีนัน หรือพฤติการณ์พิเศษซึงเกิดขึนกับข้าราชการผูน้ นและมิ
ั
ได้เกิด
จากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผูน้ นเอง
ั
โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจน
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เป็ นเหตุขดั ขวางทําให้ไม่สามารถมาปฏิบตั ิราชการ ณ สถานทีตังปกติ ให้ขา้ ราชการผูน้ นรี
ั บรายงาน
พฤติการณ์ทีเกิดขึนรวมทังอุปสรรคขัดขวางทีทําให้มาปฏิบตั ิราชการไม่ได้ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ
จนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทันทีในวันแรกทีสามารถมาปฏิบตั ิราชการได้
ในกรณีทนายกองค์
ี
การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าการทีข้าราชการผูน้ นมาปฏิ
ั
บตั ิราชการ
ไม่ได้เป็ นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึงจริง ให้สงให้
ั การหยุดราชการของข้าราชการผูน้ นไม่
ั นบั เป็ น
วันลาตามจํานวนวันทีไม่สามารถมาปฏิบตั ิราชการได้อนั เนืองมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว
ในกรณีทนายกองค์
ี
การบริหารส่วนจังหวัด เห็นว่าการทีไม่สามารถมาปฏิบตั ิราชการยังไม่
สมควรถือเป็ นพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึง ให้ถือว่าวันทีข้าราชการผูน้ นไม่
ั มาปฏิบตั ิราชการเป็ นวันลา
กิจส่วนตัว
ข้อ 321 การลาแบ่งออกเป็ น 9 ประเภท คือ
(1)
การลาป่ วย
(2)
การลาคลอดบุตร
(3)
การลากิจส่วนตัว
(4)
การลาพักผ่อน
(5)
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
(6)
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(7)
การลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั ิการวิจยั
(8)
การลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
(9)
การลาติดตามคู่สมรส
ข้อ 322 ข้าราชการซึงประสงค์จะลาป่ วยเพือรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตก่อนหรือในวันทีลา เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นจะเสนอหรือ
จัดส่งใบลา ในวันแรกทีมาปฏิบตั ิราชการก็ได้
ในกรณีทข้ี าราชการผูข้ อลามีอาการป่ วยจนไม่สามารถจะลงชือในใบลาได้จะให้ผอู ้ นลา
ื
แทนก็ได้ แต่เมือสามารถลงชือได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่ วยตังแต่ 30 วันขึนไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซงเป็
ึ นผูท้ ได้
ี ขึนทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจาํ เป็ นหรือเห็นสมควรผูม้ ีอาํ นาจ
อนุญาตจะสังให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซงผู
ึ ม้ ีอาํ นาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่ วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็ นการลาครังเดียวหรือหลายครังติดต่อกันถ้าผูม้ ีอาํ นาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสังให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสังให้ผลู้ าไปรับการตรวจ
จากแพทย์ของทางราชการเพือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
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ข้อ 323 ข้าราชการซึงประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตก่อนหรือในวันลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชือในใบลาได้
จะให้ผอู้ นลาแทนก็
ื
ได้ แต่เมือสามารถลงชือได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตร
โดยได้รบั เงินเดือนครังหนึงได้ 60 วัน โดยไม่ตอ้ งมีใบรับรองแพทย์
การลาคลอดบุตรคาบเกียวกับการลาประเภทใด ซึงยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลา
ประเภทนัน ให้ถือว่าการลาประเภทนันสินสุดลง และให้นับเป็ นการลาคลอดบุตรตังแต่วนั เริมวันลาคลอด
บุตร
ข้อ 324 ข้าราชการซึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ ีอาํ นาจอนุญาต และเมือได้รบั อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มี
เหตุจาํ เป็ นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทนั จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยเหตุจาํ เป็ นไว้แล้วหยุดราชการ
ไปก่อนได้ แต่จะต้องชีแจงเหตุผลให้ผมู้ ีอาํ นาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษทีไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึงได้ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาพร้อมทังเหตุผลความจําเป็ นต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตทันทีในวันแรกทีมา
ปฏิบตั ิราชการ
ข้อ 325 ข้าราชการทีลาคลอดบุตรตามข้อ 323 แล้ว หากประสงค์จะลาเพือเลียงดูบุตร
เพิมอีก ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพือเลียงดูบุตรต่อเนืองจากการลาคลอดบุตรโดยได้รบั เงินเดือนได้อีกไม่เกิน
30 วันทําการ
ข้อ 326 ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทังลากิจส่วนตัวเพือเลียงดูบุตรต่อเนืองจาก
การลาคลอดบุตร โดยได้รบั เงินเดือนปี ละไม่เกิน 45 วันทําการ
ข้าราชการผูท้ ได้
ี ใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพือเลียงดูบุตรต่อเนืองจากการลาคลอดบุตรตาม
ข้อ 325 ในปี ใดแล้ว ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวโดยได้รบั เงินเดือนได้อีกตามจํานวนวันทีเหลืออยู่
ข้อ 327 ข้าราชการทีลาคลอดบุตรและลากิจส่วนตัวเพือเลียงดูบุตรต่อเนืองจากการลา
คลอดบุตร โดยมีสิทธิได้รบั เงินเดือนตามข้อ 325 และข้อ 326 แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพือ
เลียงดูบุตรต่อไปอีก ให้ลาได้ไม่เกิน 150 วันทําการ โดยไม่มีสิทธิได้รบั เงินเดือนระหว่างลา
ข้อ 328 ผูท้ ได้
ี รบั อนุญาตให้ลากิจส่วนตัว เว้นแต่กรณีการลากิจส่วนตัวเพือเลียงดูบุตร
ตามข้อ 325 และข้อ 326 ซึงได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามีราชการจําเป็ นเกิดขึน
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบตั ิราชการก็ได้
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ข้อ 329 ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี ในปี หนึงได้ 10 วันทําการ เว้นแต่
ข้าราชการ ดังต่อไปนีไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี ในปี ทได้
ี รบั บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
(1) ผูซ้ งได้
ึ รบั บรรจุเข้ารับราชการครังแรก
(2) ผูซ้ งลาออกจากราชการเพราะเหตุ
ึ
ส่วนตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก
(3) ผูซ้ งลาออกจากราชการเพื
ึ
อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพือสมัครรับเลือกตัง
แล้วต่อมาได้รบั บรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วนั ออกจากราชการ
(4) ผูซ้ งถู
ึ กสังให้ออกจากราชการในกรณีอืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
แล้วต่อมาได้รบั การบรรจุเข้ารับราชการอีก
ข้อ 330 ถ้าในปี ใดข้าราชการผูใ้ ดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปี แล้ว
แต่ไม่ครบ 10 วันทําการ ให้สะสมวันทีมิได้ลาในปี นนรวมเข้
ั
ากับปี ต่อ ๆ ไปได้ แต่วนั ลาพักผ่อนสะสมรวม
กับวันลาพักผ่อนในปี ปัจจุบนั จะต้องไม่เกิน 20 วันทําการ
สําหรับผูท้ ได้
ี รบั ราชการติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินาํ วันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนประจําปี ในปี ปัจจุบนั ได้ไม่เกิน 30 วันทําการ
ข้อ 331 ข้าราชการซึงประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูม้ ีอาํ นาจอนุญาต และเมือได้รบั อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ข้อ 332 การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครังเดียวหรือ
หลายครังก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
ข้อ 333 ผูท้ ได้
ี รบั อนุญาตให้ลาพักผ่อนซึงหยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามี
ราชการจําเป็ นเกิดขึน ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบตั ิราชการก็ได้
ข้อ 334 ข้าราชการซึงประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการทีนับ
ถือศาสนาอิสลามซึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูม้ ีอาํ นาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวัน
เดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึง ให้ชีแจงเหตุผลความ
จําเป็ นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผูม้ ีอาํ นาจทีจะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้
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ข้อ 335 ข้าราชการทีได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รบั
อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ตามข้อ 334 แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์
ภายใน 10 วัน นับแต่วนั เริมลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบตั ิราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันที
ลาสิกขา หรือวันทีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์
ข้าราชการทีได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รบั อนุญาตให้ลา
ไปประกอบพิธีฮจั ย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฎว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮจั ย์ตามทีขอลาไว้ เมือได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิราชการตามปกติและขอถอนวันลา
ให้ผมู้ ีอาํ นาจพิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตให้ถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจั ย์ได้
โดยให้ถือว่าวันทีได้หยุดราชการไปแล้วเป็ นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ 336 ข้าราชการทีได้รบั หมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่นอ้ ยกว่า 48 ชัวโมง ส่วนข้าราชการทีได้รบั หมายเรียกเข้ารับ
การเตรียมพลให้รายงานลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาภายใน 48 ชัวโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็ นต้นไป และให้
ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนันโดยไม่ตอ้ งรอรับคําสัง
อนุญาต และให้ผบู้ งั คับบัญชาเสนอไปตามลําดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 337 เมือข้าราชการทีลานันพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียม
พลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิราชการตามปกติต่อผูบ้ งั คับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณีทีมี
เหตุจาํ เป็ น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 338 ข้าราชการซึงประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรือปฏิบตั ิการวิจยั ณ
ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพือพิจารณาอนุญาต
สําหรับการลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรือปฏิบตั ิการวิจัยในประเทศให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพือพิจารณาอนุญาต
ข้อ 339 ข้าราชการซึงประสงค์จะลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพือพิจารณา โดยความ
เห็นชอบของ ก.จ.จ. ทังนี โดยถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในส่วนนี
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ข้อ 340 การไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ
" ประเภทที 1 " ได้แก่ การไปปฏิบตั ิงานในกรณีหนึงกรณีใด ดังต่อไปนี
(1) การไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึงประเทศไทยเป็ นสมาชิกและเป็ น
วาระทีต้องส่งไปปฏิบตั ิงานในองค์การนัน
(2) รัฐบาลไทยมีขอ้ ผูกพันทีจะต้องส่งไปปฏิบตั ิงานตามความตกลงระหว่างประเทศ
(3) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบตั ิงานเพือพิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของประเทศตาม
ความต้องการของรัฐบาลไทย
" ประเภทที 2 " ได้แก่ การไปปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากประเภทที 1
ข้อ 341 ข้าราชการทีไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี
(1) เป็ นข้าราชการประจําตลอดมาเป็ นระยะเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ก่อนถึงวันที
ได้รบั อนุญาตให้ไปปฏิบตั ิงาน เว้นแต่ผทู้ ไปปฏิ
ี
บตั ิงานในองค์การสหประชาชาติกาํ หนดเวลาห้าปี ให้ลดลง
เป็ นสองปี
สําหรับผูท้ เคยไปปฏิ
ี
บตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที 2 มาแล้วจะต้องมี
เวลาปฏิบตั ิราชการในส่วนราชการไม่นอ้ ยกว่าสองปี นับแต่วนั เริมกลับเข้าปฏิบตั ิหน้าทีราชการ หลังจากที
เดินทางกลับจากการไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที 2 ครังสุดท้าย
(2) ผูท้ ไปปฏิ
ี
บตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที 2 ต้องมีอายุไม่เกินห้าสิบปี
บริบรู ณ์ นับถึงวันทีได้รบั อนุญาตให้ไปปฏิบตั ิงาน
(3) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีราชการมีความรูค้ วามสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบร้อยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินยั
การขอยกเว้นหรือผ่อนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ให้เสนอเหตุผลความ
จําเป็ นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือพิจารณาโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. เป็ นราย ๆ ไป
ข้อ 342 ให้ขา้ ราชการทีได้รบั การคัดเลือกให้ไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
ยืนใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาไปตามลําดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือพิจารณาอนุญาตโดย
ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และมีคาํ สังให้ขา้ ราชการผูน้ นลาไปปฏิ
ั
บตั ิงานได้ โดยถือว่าเป็ นการไปทํา
การใด ๆ อันจะนับเวลาระหว่างนัน เหมือนเต็มเวลาราชการ มีกาํ หนดเวลาไม่เกินสีปี สาํ หรับการไป
ปฏิบตั ิงานประเภทที 1 หรือมีกาํ หนดเวลาไม่เกินหนึงปี สาํ หรับการไปปฏิบตั ิงานประเภทที 2 โดยไม่ได้รบั
เงินเดือน เว้นแต่อตั ราเงินเดือนทีได้รบั จากองค์การระหว่างประเทศตํากว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการ
ทีผูน้ นได้
ั รบั อยู่ในขณะนันให้มีสิทธิได้รบั เงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึงเมือรวมกับเงินเดือนจาก
องค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการทีข้าราชการผูน้ นได้
ั รบั อยู่ในขณะนัน
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ข้อ 343 ข้าราชการทีได้รบั อนุญาตให้ไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ หาก
ประสงค์จะอยู่ปฏิบตั ิงานต่อ ให้ยืนเรืองราวพร้อมทังเหตุผลความจําเป็ นและประโยชน์ทีทางราชการจะ
ได้รบั
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือพิจารณาอนุญาต โดย
ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และมีคาํ สังให้ขา้ ราชการผูน้ นไปปฏิ
ั
บตั ิงานโดยถือว่าเป็ นการไปทําการใด ๆ
อันจะนับเวลาระหว่างนันเหมือนเต็มเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกําหนดหลักเกณฑ์การสังให้
ข้าราชการไปทําการนันเหมือนเต็มเวลาราชการได้อีกแต่เมือรวมแล้วต้องไม่เกินสีปี
การอนุญาตให้ขา้ ราชการผูใ้ ดไปปฏิบตั ิงานประเภทที 2 เกินกว่าหนึงปี ให้ผบู้ งั คับบัญชา
สังให้ผนู้ นออกจากราชการในช่
ั
วงเวลาทีไปปฏิบตั ิงานเกินหนึงปี ดว้ ย
ข้อ 344 เมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีคาํ สังให้ขา้ ราชการไปปฏิบตั ิงานตามข้อ
342 หรือให้ไปปฏิบตั ิงานต่อหรือให้ออกจากราชการตามข้อ 343 แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานและส่งสําเนาคําสังดังกล่าวให้สาํ นักงาน ก.จ. ทราบ
ข้อ 345 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําสัญญาผูกมัดข้าราชการทีไปปฏิบตั ิงานใน
องค์การระหว่างประเทศประเภทที 2 ให้กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็ นเวลาหนึงเท่าของระยะเวลา
ทีไปปฏิบตั ิงาน ข้าราชการผูใ้ ดปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่กลับมารับราชการหรือ
กลับมารับราชการไม่ครบกําหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เงินเบียปรับแก่ทางราชการ ดังนี
(1) ไม่กลับเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็ นจํานวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายทีได้รบั
คูณด้วยเวลาทีไปปฏิบตั ิงานทีคิดเป็ นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกินสิบห้าวันให้คิดเป็ นหนึงเดือน
(2) กลับมารับราชการไม่ครบกําหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เบียปรับตาม (1) ลดลง
ตามส่วน
การทําสัญญาตามวรรคหนึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด กําหนดตามแบบทีกําหนด
สําหรับข้าราชการพลเรือน เมือจัดทําแล้วให้สง่ ให้สาํ นักงาน ก.จ. จํานวน 1 ชุด
ข้อ 346 ข้าราชการทีไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ เมือปฏิบตั ิงานแล้วเสร็จ
ให้รายงานตัวเข้าปฏิบตั ิหน้าทีภายในสิบวัน นับแต่วนั ถัดจากเสร็จสินการปฏิบตั ิงานและให้รายงานผลการ
ไปปฏิบตั ิงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ทีกลับมาปฏิบตั ิหน้าที
ราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบตั ิงานตามวรรคหนึง ให้ใช้แบบรายงานการไปปฏิบตั ิงานใน
องค์การระหว่างประเทศ ตามทีกําหนดไว้ทา้ ยประกาศนี

110

ข้อ 347 ข้าราชการซึงประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือพิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของ ก.จ.จ. ให้ลาได้ไม่เกินสองปี และในกรณีจาํ เป็ นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกสองปี แต่เมือรวมแล้วต้อง
ไม่เกินสีปี ถ้าเกินสีปี ให้ลาออกจากราชการ
ข้อ 348 การพิจารณาอนุญาตให้ขา้ ราชการลาติดตามคู่สมรส ผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตจะ
อนุญาตให้ลาครังเดียวหรือหลายครังก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมือรวมแล้วจะต้องไม่เกิน
ระยะเวลาตามทีกําหนดในข้อ 347 และจะต้องเป็ นกรณีทคูี ่สมรสอยู่ปฏิบตั ิหน้าทีราชการหรือปฏิบตั ิงาน
ในต่างประเทศเป็ นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบตั ิหน้าทีราชการหรือปฏิบตั ิงานในประเทศเดียวกัน
หรือไม่
ข้อ 349 ข้าราชการทีได้ลาติดตามคู่สมรสครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ 347 ในช่วง
เวลาทีคู่สมรสอยู่ปฏิบตั ิหน้าทีราชการหรือปฏิบตั ิงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึงแล้ว ไม่มีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่ค่สู มรสจะได้กลับมาปฏิบตั ิหน้าทีราชการหรือปฏิบตั ิงานประจําในประเทศไทย
ต่อมาได้รบั คําสังให้ไปปฏิบตั ิหน้าทีราชการหรือไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศอีกในช่วงเวลาใหม่ จึงจะมีสิทธิ
ขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ 347 ได้ใหม่
ข้อ 350 กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบตั ิตามทีกําหนดในส่วนนีให้นาํ เสนอ
ก.จ.จ. เพือพิจารณาเป็ น ราย ๆ ไป
ส่วนที 6
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 351 วัน เวลาทํางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจําปี ของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกําหนดโดยให้เป็ นไปตามที
คณะรัฐมนตรีกาํ หนดสําหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ 352 เครืองแบบและระเบียบการแต่งเครืองแบบของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้เป็ นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนัน
ข้อ 353 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิราชการและ
การปฏิบตั ิตนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิ ดเผยในสํานักงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ข้อ 354 ในการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ 3 ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งตังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึน ประกอบด้วยผูแ้ ทนทุกฝ่ าย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 355 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานเกียวกับการคัดเลือก การบรรจุ
การแต่งตัง การเลือนระดับ การเลือนขันเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกียวกับการเปลียนแปลงลักษณะ
หน้าทีความรับผิดชอบของตําแหน่งและส่วนราชการ การเปลียนแปลงการใช้ตาํ แหน่ง การทะเบียนประวัติ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการปฏิบตั ิการอืน ไปยัง ก.จ.
ข้อ 356 เมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีคาํ สัง หรือประกาศเกียวกับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตามทีกําหนดในประกาศนี มาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
ดังต่อไปนี
(1) การสังบรรจุและแต่งตัง ซึงหมายถึง การสังบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตัง
ให้ดาํ รงตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) การสังแต่งตัง ซึงหมายถึง การสังย้าย โอน รับโอน เลือนระดับ
(3) การสังให้ได้รบั เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง การให้ได้รบั เงินเดือนตามคุณวุฒิ
การได้รบั ประโยชน์ตอบแทนอืน และการเลือนขันเงินเดือน
(4) การสังประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด การสังผูป้ ระจําองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ดาํ รงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งอืน และการสังให้ช่วยปฏิบตั ิราชการ
(5) การสังให้ออกจากราชการ
(6) การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน
(7) การประกาศกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกําหนดอํานาจหน้าที
การแบ่งส่วนราชการภายใน การจัดตัง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(8) การประกาศกําหนดตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผน
อัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การปรับปรุงเปลียนแปลงเกียวกับตําแหน่ง แผนอัตรากําลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีออกคําสังหรือประกาศดังกล่าว รายงานไปยัง ก.จ.
โดยส่งสําเนาคําสัง หรือประกาศนันอย่างละ 3 ฉบับ ไปให้ภายในห้าวันทําการนับแต่วนั ทีออกคําสัง
หรือประกาศ และสําหรับกรณีการบรรจุและแต่งตังตาม (1) ให้สง่ ทะเบียนประวัติขา้ ราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 358 ของผูไ้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตังทีได้กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้อง
แล้วไปพร้อมกันด้วย
ข้อ 357 เมือ ก.จ.จ. หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด กําหนดให้มีการประกาศเกียวกับ
การคัดเลือก ตามทีกําหนดในประกาศนี ดังต่อไปนี
(1) การสอบแข่งขัน เพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(2) การคัดเลือกกรณีทมีี เหตุพิเศษทีไม่จาํ เป็ นต้องสอบแข่งขัน
(3) การสอบคัดเลือก เพือแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดาํ รง
ตําแหน่งในระดับทีสูงขึน
(4) การคัดเลือก เพือแต่งตังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตําแหน่งบริหาร
ให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึน
ให้เลขานุการ ก.จ.จ. รายงานไปยัง ก.จ. โดยส่งสําเนาประกาศเกียวกับการคัดเลือกนัน
อย่างละ 3 ฉบับ ไปให้ภายใน ห้าวันทําการนับแต่วนั ทีประกาศ
ข้อ 358 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดให้มีทะเบียนประวัติของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทุกคน โดยจัดเก็บไว้ทองค์
ี การบริหารส่วนจังหวัด 1 ฉบับ และส่งให้ ก.จ. เก็บไว้ 1 ฉบับ
การจัดทําทะเบียนประวัติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลักษณะ รูปแบบ
วิธีปฏิบตั ิเกียวกับทะเบียนประวัติ วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทําแฟ้มประวัติ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นาํ กฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีทกํี าหนดไว้สาํ หรับ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 359 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผูใ้ ดได้รบั อนุญาตให้ไปศึกษาฝึ กอบรม
ดูงาน หรือปฏิบตั ิการวิจัยในประเทศ หรือต่างประเทศ ได้รบั อนุญาตให้ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ได้รบั วุฒิเพิมขึนหรือสูงขึน สมรส หย่า เปลียนชือตัวหรือชือสกุล หรือตาย ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทีอนุญาตหรือได้รบั แจ้ง รายงานไปยัง ก.จ. ภายในห้าวันทําการนับแต่วนั อนุญาตหรือวันได้รบั
แจ้ง แล้วแต่กรณี
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หมวด 13
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
ข้อ 360 ในหมวดนี
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศ
จัดตังขึน ตามมาตรฐานทัวไปเกียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว และลูกจ้างลักษณะ
ผูช้ าํ นาญงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
“ลูกจ้างประจํา” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชัวโมงทีจ้างไว้
ปฏิบตั ิงานทีมีลกั ษณะประจําโดยไม่มีกาํ หนดเวลาการจ้างตามอัตราและจํานวนทีกําหนดไว้และรับเงิน
ค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหมวดเงินอุดหนุนของ
รัฐบาลด้วย
“ลูกจ้างชัวคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชัวโมงทีจ้างไว้
ปฏิบตั ิงานทีมีลกั ษณะชัวคราว และหรือมีกาํ หนดเวลาจ้าง แต่ทงนี
ั ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปี
งบประมาณและรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชัวคราวหรือจากยอดเงินอืนใด
“ลูกจ้างลักษณะผูช้ าํ นาญงาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึงมีความรูค้ วามชํานาญใน
งานเฉพาะอย่าง ทีจะต้องปฏิบตั ิเป็ นอย่างดี ทังเคยปฏิบตั ิงานชนิดนันมานานไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี โดยมี
ใบรับรองความรูค้ วามชํานาญและความสามารถในการทํางานจากสถานทีทํางานเดิมทีผูน้ นเคยปฏิ
ั
บตั ิ
งานมาแล้ว
“เวลาทํางานปกติ” หมายความว่า เวลาทํางานของทางราชการ หรือเวลาอืนใดที
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดตามลักษณะงานให้เป็ นเวลาทํางานปกติ
“วันหยุดประจําสัปดาห์” หมายความว่า วันอาทิตย์ หรือวันอืนใดทีนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกําหนดขึนเพือความเหมาะสมตามลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย
อาจกําหนดวันหยุดประจําสัปดาห์ เป็ นสองวัน ก็ได้
“วันหยุดพิเศษ” หมายความว่า วันหยุดทีทางราชการประกาศเป็ นวันหยุดราชการ
นอกจากวันหยุดประจําสัปดาห์
“ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายชัวโมง รวมถึง
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสูร้ บตามอัตราทีกําหนดจ่ายให้ลกู จ้างสําหรับการปฏิบตั ิงานปกติ
“ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า ค่าจ้างทีกําหนดอัตราจ่ายเป็ นรายเดือน รวมถึง
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสูร้ บ
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“ค่าจ้างรายวัน” หมายความว่า ค่าจ้างทีกําหนดอัตราจ่ายเป็ นรายวันในวันทํางาน
ปกติ รวมถึงเงินเพิมพิเศษสําหรับการสูร้ บ
“ค่าจ้างรายชัวโมง” หมายความว่า ค่าจ้างทีกําหนดอัตราจ่ายเป็ นรายชัวโมงในวัน
ทํางานปกติ รวมถึงเงินเพิมพิเศษสําหรับการสูร้ บ
“ค่าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างทีกําหนดจ่ายให้แก่ลกู จ้างรายวันและราย
ชัวโมง เนืองจากต้องปฏิบตั ิราชการนอกเวลาทํางานปกติ
“ค่าจ้างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างทีกําหนดจ่ายให้แก่ลกู จ้างรายวันและ
รายชัวโมง กรณีสงให้
ั ปฏิบตั ิราชการในวันหยุดประจําสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
“ค่าอาหารทําการนอกเวลา” หมายความว่า ค่าอาหารทีกําหนดจ่ายให้แก่ลกู จ้าง
รายเดือน เนืองในการปฏิบตั ิราชการนอกเวลาทําการปกติหรือปฏิบตั ิราชการในวันหยุดประจําสัปดาห์
หรือวันหยุดพิเศษ
“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือค่าทําศพของลูกจ้างทีจ่ายในกรณี
ลูกจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
“ท้องถินอืน” หมายความว่า ท้องถินทีลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบตั ิราชการนอกเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีตนสังกัด
“ฝึ กอบรม” หมายความว่า การเพิมพูนความรูค้ วามชํานาญ หรือประสบการณ์
ด้วยการเรียน การวิจยั การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบตั ิงานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการนัน และหมายความรวมตลอดถึงการฝึ กฝนภาษา
และการรับคําแนะนําก่อนเข้าฝึ กอบรมหรือการดูงานทีเป็ นส่วนหนึงของการฝึ กอบรม หรือต่อจากการ
ฝึ กอบรมนันด้วย
“ดูงาน” หมายความว่า การเพิมพูนความรูห้ รือประสบการณ์ดว้ ยการสังเกตการณ์
“ปี ” หมายความว่า ปี งบประมาณ
ส่วนที 1
คุณสมบัติของลูกจ้าง
ข้อ 361 ผูท้ จะเข้
ี ารับราชการเป็ นลูกจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามเบืองต้น ดังนี
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตากว่
ํ าสิบแปดปี บริบูรณ์ และไม่เกินห้าสิบห้าปี
(3) เป็ นผูเ้ ลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสทุ ธิใจ

115

(4) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามที ก.จ. กําหนดสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(6) ไม่เป็ นผูอ้ ยู่ในระหว่างถูกสังให้พกั ราชการหรือถูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทัวไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน หรือตามกฎหมายอืน
(7) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นทีรังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอืนของรัฐ
(12) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินยั ตามมาตรฐาน
ทัวไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน หรือตามกฎหมายอืน
(13) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทัวไป หลักเกณฑ์
และวิธีการเกียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน หรือตามกฎหมายอืน
(14) ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ข้อ 362 ก.จ.จ. มีอาํ นาจพิจารณายกเว้นสําหรับลูกจ้างผูท้ ขาดคุ
ี
ณสมบัติตามข้อ
361 (2) เป็ นรายบุคคลได้ แต่อายุไม่ตากว่
ํ าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี หรือการจ้างลูกจ้างลักษณะ
ผูช้ าํ นาญงาน มีอาํ นาจพิจารณายกเว้นสําหรับลูกจ้างผูท้ ีขาดคุณสมบัติตามข้อ 361 (2) และ (10)
เป็ นรายบุคคลได้
ผูท้ ขาดคุ
ี
ณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 361 (7) (9) (10) หรือ(14) ก.จ.จ.
อาจพิจารณายกเว้น ให้เข้ารับราชการได้ หรือผูท้ ขาดคุ
ี
ณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 361 (11)
หรือ (12) ถ้าผูน้ นได้
ั ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปี แล้ว หรือผูท้ ีขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 361 (13) ถ้าผูน้ นได้
ั ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปี แล้ว และมิใช่เป็ นกรณีออกจาก
งานหรือราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทจุ ริตต่อหน้าที ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
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สําหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีทีขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้าม ให้นาํ
ขันตอนและวิธีการทีกําหนดสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ส่วนที 2
การกําหนดตําแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตัง
ข้อ 363 มาตรฐานตําแหน่งลูกจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของลูกจ้าง
ให้เป็ นไปตามที ก.จ. กําหนด
ข้อ 364 ตําแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทีมีอยู่ในปัจจุบนั ซึงกําหนด
ตําแหน่งนอกเหนือจากตําแหน่ง ที ก.จ. กําหนดตามข้อ 363 หากตําแหน่งว่างลงให้ยุบเลิก หรือปรับแก้ไข
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามข้อ 363
ข้อ 365 ลูกจ้างชัวคราวซึงมีลกั ษณะงานในหน้าทีเหมือนกับข้าราชการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือข้าราชการพลเรือนในสายผูป้ ฏิบตั ิงานให้กาํ หนดตําแหน่ง ดังนี
(1) กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเหมือนตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือข้าราชการพลเรือนตําแหน่งนัน และกําหนดคุณวุฒิทีไม่สงู เกินความจําเป็ นต่อหน้าทีความ
รับผิดชอบ
(2) กําหนดชือตําแหน่งตามลักษณะงานทีปฏิบตั ิ และไม่ให้ซาหรื
ํ อเหมือนกับชือ
ตําแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 366 ลูกจ้างชัวคราวซึงมีลกั ษณะงานในหน้าทีเหมือนกับลูกจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให้กาํ หนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและชือตําแหน่งเหมือนตําแหน่งลูกจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังตําแหน่งนัน
ข้อ 367 การจ้างลูกจ้างชัวคราวให้กาํ หนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ทีจําเป็ นต้องมีผูป้ ฏิบตั ิงานและให้มีภารกิจปริมาณงานทีต้องปฏิบตั ิต่อเนือง แต่ทงนี
ั ระยะเวลาการจ้างต้อง
ไม่เกิน ปี งบประมาณ
ข้อ 368 การกําหนดจํานวนตําแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเว้น
ลูกจ้างทีรับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ให้ ก.จ.จ. กําหนดว่าจะมีตาํ แหน่งใด ในหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําแผนอัตรากําลังของลูกจ้าง เพือ
ใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
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ข้อ 369 กําหนดให้ ก.จ.จ. มีอาํ นาจกําหนดตําแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้คาํ นึงถึงภารกิจ อํานาจหน้าที ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานทีต้องปฏิบตั ิ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทังภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีต้องจ่ายในด้านบุคคล
ข้อ 370 การกําหนดตําแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําเป็ นแผนอัตรากําลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพือเป็ นกรอบในการกําหนดตําแหน่ง และการใช้ตาํ แหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้วเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จดั ทําและกําหนดรวมไว้ในแผนอัตรากําลัง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 371 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด การกําหนด
ตําแหน่งลูกจ้าง การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งลูกจ้าง ให้นาํ แนวทางและวิธีการทีกําหนดไว้สาํ หรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 372 เพือเป็ นการประหยัดงบประมาณของท้องถินและไม่ให้มีภาระผูกพันด้าน
สวัสดิการของลูกจ้างมากเกินไป ให้พิจารณาปรับใช้อตั รากําลังลูกจ้างประจําทีมีอยู่เดิมก่อน หากมี
ความจําเป็ นต้องจ้างลูกจ้างให้พิจารณาจ้างลูกจ้างชัวคราวก่อน หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควร
จ้างลูกจ้างประจําให้นอ้ ยทีสุด โดยให้คาํ นึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกียวกับเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอืน และค่าจ้างของข้าราชการและลูกจ้าง ไม่ให้สงู กว่าร้อยละสีสิบของเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
ข้อ 373 ตําแหน่งลูกจ้างทีรับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตาํ แหน่งใด ใน
หน่วยงานหรือส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีจาํ นวนเท่าใด ให้เป็ นไปตามความตก
ลงกับสํานักงบประมาณ
ข้อ 374 การจ้างลูกจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือก
โดยให้แต่งตังคณะกรรมการคัดเลือกไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เพือดําเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึง อาจดําเนินการโดยวิธีสมั ภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบตั ิ
วิธีใดวิธีหนึง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ข้อ 375 อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจําให้เป็ นไปตามบัญชีกาํ หนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศนี
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็ นผูม้ ีอาํ นาจสังจ้างลูกจ้าง ในอัตราค่าจ้าง
ขันตําสุดของตําแหน่ง
ข้อ 376 การให้ลกู จ้างประจําได้รบั ค่าจ้างให้เป็ นไปตามบัญชีกาํ หนดอัตราค่าจ้าง
ขันตําและขันสูงของลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศนี
ข้อ 377 การเพิมค่าจ้างลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงือนไขการเลือนขันเงินเดือนสําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เว้นแต่ การ
เพิมค่าจ้างเพือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จ ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิน
ข้อ 378 การให้ลกู จ้างประจําได้รบั ค่าจ้างเพือการแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึนให้
เป็ นไปตามบัญชีเปรียบเทียบขันค่าจ้างแต่ละกลุ่ม กรณีลกู จ้างประจําได้รบั การแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
สูงขึนท้ายประกาศนี
ข้อ 379 อัตราค่าจ้างลูกจ้างชัวคราว
(1) ลูกจ้างชัวคราวซึงมีลกั ษณะงานในหน้าทีเหมือนกับตําแหน่งลูกจ้างให้ได้รบั
อัตราค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขันตําของลูกจ้างนัน
(2) ลูกจ้างชัวคราวซึงมีลกั ษณะงานในหน้าทีเหมือนกับตําแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิน หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รบั อัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขันตําของตําแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินหรือข้าราชการพลเรือนตําแหน่งนัน
(3) ผูช้ าํ นาญงานให้ได้รบั อัตราค่าจ้างตามบัญชีกาํ หนดอัตราค่าจ้างขันตําและขันสูง
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามลําดับและอัตราที ก.จ.จ.เห็นสมควร
ข้อ 380 การจ้างลูกจ้างทีมีเงือนไขให้จา้ งจากผูม้ ีคณ
ุ วุฒิ ให้จา้ งในอัตราค่าจ้างตาม
วุฒิและเงือนไขทีกําหนดไว้ ในกรณีจา้ งผูท้ สํี าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้างตามอัตรา
เงินเดือนที ก.จ.จ. กําหนด
ข้อ 381 การจ้างลูกจ้าง ให้ดาํ เนินการจ้างจากบัญชีผไู ้ ด้รบั การคัดเลือกตามลําดับที
ของผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ตามข้อ 374
ข้อ 382 การจ้างลูกจ้างลักษณะผูช้ าํ นาญงาน ให้ ก.จ.จ. กําหนดอัตราค่าจ้างตาม
ทีเห็นสมควรตามบัญชีกาํ หนดอัตราค่าจ้างตามข้อ 379 (3)
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ข้อ 383 การจ้างและแต่งตังลูกจ้างให้ดาํ รงตําแหน่งใด ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็ นผูแ้ ต่งตัง โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 384 การโอนลูกจ้างประจําระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกับหน่วย
ราชการอืนอาจกระทําได้ ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผูม้ ีอาํ นาจจ้างทังสองฝ่ ายตกลงยินยอม ทังนี
ในการแต่งตังหรือให้พน้ จากตําแหน่งแล้วแต่กรณี ต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. โดยแต่งตังให้
ดํารงตําแหน่งและได้รบั ค่าจ้างในอัตราทีไม่สงู กว่าเดิม และให้นบั เวลาการทํางานต่อเนืองกัน
ข้อ 385 ลูกจ้างประจําผูใ้ ดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องการจะรับผูน้ นเข้
ั ารับราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังจ้างและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้สาํ หรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 386 ลูกจ้างประจําผูใ้ ดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็ นลูกจ้างประจํา
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมภายในกําหนดหนึงร้อยแปดสิบวัน นับแต่วนั พ้นจากราชการทหาร
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังจ้างและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งและรับค่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีกําหนดไว้สาํ หรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 387 การแต่งตังลูกจ้างประจําผูด้ าํ รงตําแหน่งใดไปดํารงตําแหน่งใหม่ ผูน้ นต้
ั อง
มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งใหม่ทกํี าหนดในข้อ 363
ส่วนที 3
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ 388 ลูกจ้างต้องรักษาวินยั โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตาม
ถือว่าผูน้ นกระทํ
ั
าผิดวินยั จักต้องได้รบั โทษตามทีกําหนดไว้
ข้อ 389 วินยั ของลูกจ้าง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับวินัยและ
การรักษาวินยั และการดําเนินการทางวินยั ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึงนํามาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
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ส่วนที 4
การออกจากราชการ
ข้อ 390 ลูกจ้างออกจากราชการ เมือ
(1) ตาย
(2) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน
(3) ได้รบั อนุญาตให้ลาออก
(4) ถูกสังให้ออกจากราชการตามข้อ 393 (3) (4)
(5) ครบกําหนดการจ้าง
(6) ถูกสังลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
(7) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 361
วันออกจากราชการตาม (6) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้ออก
จากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
การต่อเวลาการปฏิบตั ิราชการให้ลกู จ้างประจําตาม (2) ปฏิบตั ิราชการต่อไป จะกระทํามิได้
ข้อ 391 การลาออกของลูกจ้าง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้
ออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 392 ลูกจ้างผูใ้ ดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสังให้ผนู้ นออกจากราชการ
ั
วันออกจากราชการตามข้อนี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนดไว้สาํ หรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 393 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอาํ นาจสังให้ลกู จ้างออกจากราชการโดย
ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. เมือปรากฏว่า
(1) ลูกจ้างผูใ้ ดขาดคุณสมบัติตามข้อ 361
(2) ลูกจ้างผูใ้ ดเจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบตั ิราชการในหน้าทีของตนได้โดยสมําเสมอ
หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีราชการของตนได้อนั เป็ นผลเนืองมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และเวลา
ได้ลว่ งพ้นไปเกินหกสิบวัน ยังไม่มีผใู ้ ดพบเห็น
(3) ลูกจ้างผูใ้ ดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันทีจะปฏิบตั ิหน้าทีของตน
หรือประพฤติหน้าทีของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีหรือบกพร่องในหน้าทีด้วย
เหตุอนั ใด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า ถ้าให้ผนู้ นรั
ั บราชการต่อไปจะเป็ นการเสียหาย
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แก่ราชการ ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตังคณะกรรมการขึนทําการสอบสวนโดยไม่ชกั ช้า
สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับวินยั และการรักษา
วินยั และการดําเนินการทางวินยั ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
(4) ลูกจ้างผูใ้ ดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดําเนินการทางวินยั ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้ว การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทําผิดทีจะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มี
มลทิน หรือมัวหมองในกรณีทีถูกสอบสวน ซึงจะให้ปฏิบตั ิราชการต่อไปอาจจะเป็ นการเสียหายแก่ราชการ
(5) ลูกจ้างผูใ้ ดต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุด ให้จาํ คุกในความผิดทีได้
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึงยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(6) ลูกจ้างผูใ้ ดขาดราชการบ่อยครัง ซึงยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือ
ไล่ออก
(7) ยุบเลิกตําแหน่ง
วันออกจากราชการตามข้อนี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้ออก
จากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การให้ออกจากราชการตามข้อนีไม่ถือเป็ นโทษทางวินยั
ส่วนที 5
การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ข้อ 394 ลูกจ้างผูใ้ ดถูกสังลงโทษหรือถูกสังให้ออกจากราชการตามข้อ 393 ตาม
ประกาศนีด้วยเหตุใด ๆ ให้ผนู้ นมี
ั สิทธิอทุ ธรณ์คาํ สังหรือมีสิทธิรอ้ งทุกข์ ตามหลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยอนุโลม
ส่วนที 6
การลา
ข้อ 395 การลาป่ วยของลูกจ้างกําหนดไว้ดงั นี
(1) การลาป่ วยกรณีปกติ
(ก) ในปี หนึงลูกจ้างประจํามีสิทธิลาป่ วยโดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาได้
ไม่เกินหกสิบวัน แต่ถา้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติ
ระหว่างลาต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิบวัน
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(ข) ลูกจ้างชัวคราวทีมีระยะเวลาการจ้างหนึงปี มีสิทธิลาป่ วยโดยได้รบั ค่าจ้างอัตรา
ปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันทําการ ในกรณีทีมีระยะเวลาการจ้างตังแต่
เก้าเดือนขึนไปแต่ไม่ถึงหนึงปี มีสิทธิลาป่ วยโดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้าง
ไม่เกินแปดวันทําการ ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตังแต่หกเดือนขึนไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน มีสิทธิลาป่ วยโดย
ได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันทําการ ในกรณีทีมีระยะเวลา
การจ้างตํากว่าหกเดือนมีสิทธิลาป่ วยโดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่
เกินสีวันทําการ
(2) การลาป่ วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบตั ิงานในหน้าที
(ก) ลูกจ้างประจําป่ วย เพราะเหตุปฏิบตั ิราชการในหน้าที หรือเนืองจากการปฏิบตั ิ
ราชการในหน้าที หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที ถ้าลาป่ วยครบตาม (1) (ก) แล้วยังไม่
หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางทีจะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทํางานได้ก็ให้
ลาป่ วยเพือรักษาพยาบาล เท่าทีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรอนุญาตให้ลาโดยได้รบั
ค่าจ้างอัตราปกติ ทังนี ถ้าเป็ นลูกจ้างประจํารายวันและรายชัวโมงไม่มีสิทธิได้รบั ค่าจ้างในวันหยุดประจํา
สัปดาห์ แต่ถา้ แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางทีจะรักษาพยาบาลให้หายได้ ก็ให้พิจารณาสังให้ออกจาก
ราชการเพือรับบําเหน็จต่อไป
(ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่ วย หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดงั กล่าว
ใน (ก) ทําให้ลูกจ้างประจําผูใ้ ดตกเป็ นผูท้ พุ พลภาพหรือพิการ อันเป็ นเหตุจะต้องสังให้ออกจากราชการ
ตามประกาศนี หากผูบ้ งั คับบัญชาเจ้าสังกัดของลูกจ้างประจําผูน้ นพิ
ั จารณา เห็นว่าลูกจ้างประจําผูน้ นยั
ั ง
อาจปฏิบตั ิหน้าทีอืนใดทีเหมาะสมได้ และเมือลูกจ้างประจําผูน้ นสมั
ั ครใจจะปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป ให้ยา้ ย
ลูกจ้างประจําผูน้ นไปปฏิ
ั
บตั ิหน้าทีในตําแหน่งอืนทีเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งสังให้ออกจากราชการก็ได้ โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ค) ลูกจ้างชัวคราวป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั ิงานในหน้าที หรือเนืองจากการปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําตามหน้าที ถ้าลาป่ วยครบตาม (1) (ข) แล้วยังไม่หายและ
แพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางทีจะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทํางานได้ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอาํ นาจอนุญาตให้ลาป่ วยเพือรักษาพยาบาล โดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติได้
ตามทีเห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินหกสิบวัน ทังนี ถ้าเป็ นลูกจ้างชัวคราวรายวันและรายชัวโมงไม่มีสิทธิ
ได้รบั ค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์ และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางทีจะรักษาให้หายได้ ให้
พิจารณาสังให้ออกจากราชการ
ลูกจ้างผูใ้ ดเจ็บป่ วยไม่อาจปฏิบตั ิงานได้ ให้ยืนใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาก่อนหรือใน
วันทีลาเว้นแต่กรณีจาํ เป็ นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกทีมาปฏิบตั ิราชการก็ได้
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การลาป่ วยเกินสามวัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึงส่งพร้อมกับใบลา
ด้วย เว้นแต่ผมู้ ีอาํ นาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็ นอย่างอืน
ข้อ 396 ในปี หนึงลูกจ้างประจํามีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทังลาไปต่างประเทศ โดย
ได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสีสิบห้าวันทําการ แต่ในปี แรกทีได้รบั การบรรจุเป็ นลูกจ้างประจํา
ให้ ได้รบั ค่าจ้างระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน ลูกจ้างประจํารายวันและรายชัวโมงไม่มีสิทธิได้รบั ค่าจ้างใน
วันหยุดประจําสัปดาห์
ลูกจ้างประจําผูใ้ ดประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน
และเมือได้รบั อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทนั จะเสนอ
ใบลา พร้อมระบุเหตุจาํ เป็ นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชีแจงเหตุผลให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
โดยเร็ว
ข้อ 397 การลาพักผ่อนประจําปี ของลูกจ้างประจํา ให้เป็ นไปตามทีกําหนดสําหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 398 ลูกจ้างประจํามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รบั ค่าจ้างนับรวมวันหยุดประจํา
สัปดาห์และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน ลูกจ้างประจํารายวันและรายชัวโมงไม่มีสิทธิได้รบั
ค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์
ลูกจ้างประจําทีลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพือเลียงดูบุตรเพิมอีก
ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพือเลียงดูบุตรต่อเนืองจากการลาคลอดบุตร โดยได้รบั ค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน
สามสิบวันทําการ และให้นบั รวมในวันลากิจส่วนตัวสีสิบห้าวันทําการด้วย
ลูกจ้างชัวคราวรายเดือนทีจ้างไว้ปฏิบตั ิงานต่อเนือง มีสิทธิลาเนืองจากการคลอดบุตรปี
หนึงไม่เกินเก้าสิบวัน โดยมีสิทธิได้รบั ค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสีสิบห้าวัน เว้นแต่ กรณีทีเริม
เข้าปฏิบตั ิงานในปี แรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รบั สิทธิดงั กล่าว
ข้อ 399 ลูกจ้างประจําทียังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไป
ประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ
พิธีฮจั ย์แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาโดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึงร้อยยีสิบวัน ในปี แรกที
เริมเข้าปฏิบตั ิงานเป็ นลูกจ้างประจําจะไม่ได้รบั ค่าจ้างระหว่างลา ลูกจ้างประจํารายวันและรายชัวโมง
ไม่มีสิทธิได้รบั ค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์
ผูป้ ระสงค์จะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ให้เสนอใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลําดับชันก่อนอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ไม่นอ้ ยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผล
อันสมควรจะเสนอใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้
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อํานาจการอนุญาตให้ลาเป็ นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 400 การลาเพือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการ
ฝึ กวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรังพร้อมให้ถือปฏิบตั ิดงั นี
(1) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพือเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนัน การลาดังกล่าวจะต้องให้ผลู้ าแสดง
จํานวนวันทีต้องเดินทางไปกลับ และวันทีต้องอยู่เพือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าทีจําเป็ น
เพือประกอบการพิจารณา ลูกจ้างประจํารายวันและรายชัวโมงไม่มีสิทธิได้รบั ค่าจ้าง
ในวันหยุดประจําสัปดาห์
(2) ลูกจ้างประจํามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการฝึ กวิชาการทหาร
หรือเข้ารับการทดลองความพรังพร้อม โดยให้ได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับ
การฝึ กวิชาการทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรังพร้อมนัน แต่ถา้ พ้นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้ว
ไม่มารายงานตัวเพือเข้าปฏิบตั ิงานภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนันไว้จนถึงวันเข้าปฏิบตั ิงาน
เว้นแต่ในกรณีทมีี เหตุจาํ เป็ น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนันต่อไปอีกก็ได้
แต่ตอ้ งไม่เกินเจ็ดวัน ลูกจ้างประจํารายวันและรายชัวโมงไม่มีสิทธิได้รบั ค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์
(3) ในกรณีลกู จ้างชัวคราว ลาเข้ารับการฝึ กวิชาการทหาร ให้ได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติ
ไม่เกินหกสิบวัน ส่วนการลาเพือเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรังพร้อมแล้วแต่กรณีให้
ได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน ลูกจ้างชัวคราวรายวันและรายวันชัวโมงไม่มีสิทธิได้รบั ค่าจ้างใน
วันหยุดประจําสัปดาห์
ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากลูกจ้างได้รบั เงินเดือนตามชันยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว ไม่มีสิทธิได้รบั ค่าจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจการอนุญาตให้ลาเป็ นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 401 การลาครึงวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้าง ให้นบั เป็ นการลาครึงวัน
ตามประเภทการลานัน ๆ
ข้อ 402 การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากทีกําหนดไว้ในประกาศนี
ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อํานาจการอนุญาตในการลาตามข้อ 395 ข้อ 396 ข้อ 397 และข้อ 398 ให้เป็ นไป
ตามทีกําหนดท้ายประกาศนี
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ส่วนที 7
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง
ข้อ 403 ห้ามสังลูกจ้างไปปฏิบตั ิราชการในท้องถินอืน เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นแท้จริงที
ต้องใช้ความรูค้ วามชํานาญพิเศษ หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนัน และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถินนัน
ข้อ 404 การปฏิบตั ิราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือการปฏิบตั ิราชการในวันหยุด
ประจําสัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษซึงจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุด หรือค่าอาหาร
ทําการนอกเวลาให้กระทําได้ในกรณีทีจําเป็ นหรือรีบด่วน โดยมีคาํ สังของผูบ้ งั คับบัญชาทีมีอาํ นาจเป็ น
หลักฐาน
ข้อ 405 การจ่ายค่าจ้างในวันทํางานปกติ ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าจ้างลูกจ้าง
รายวัน และรายชัวโมง ค่าจ้างนอกเวลา และกําหนดเวลาทํางานให้เป็ นไปดังต่อไปนี
(1) ลูกจ้างรายเดือน
(ก) กําหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครังตามเดือนปฏิทิน โดยปกติให้จ่ายในวันสิน
เดือน ถ้าวันสินเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิ ดทําการก่อนวันสินเดือน ในกรณีทมีี ความ
จําเป็ นทีจะกําหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็ นวันอืนของเดือนถัดไป จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ให้เป็ นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เว้นแต่
ถ้ามีงานเป็ นลักษณะพิเศษทีจะเข้าทํางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หวั หน้าส่วนราชการเป็ นผูก้ าํ หนด
โดยจะต้องมีเวลาทํางานไม่นอ้ ยกว่าวันละเจ็ดชัวโมง แต่สปั ดาห์ละไม่เกินสีสิบแปดชัวโมง ไม่รวมเวลา
หยุดพัก
(ค) การปฏิบตั ิราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือปฏิบตั ิราชการในวันหยุดประจํา
สัปดาห์ หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี ให้เป็ นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกียวกับการจ่ายเงินค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชัวโมง
(ก) กําหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครัง ในกรณีทมีี ความจําเป็ นต้องจ่ายค่าจ้าง
มากกว่าเดือนละครัง จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครัง โดยปกติให้จ่ายในวันถัดจากวันสุดท้ายของ
เดือน หน่วยงานใดมีความจําเป็ นทีจะกําหนดวันเริมจ่ายเป็ นวันอืนของเดือนถัดไป จะต้องได้รบั อนุมัติ
จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครัง ให้หน่วยงานกําหนดวันจ่ายเงิน
ค่าจ้างตามความเหมาะสมได้โดยขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ให้เป็ นไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เว้นแต่
ถ้ามีงานเป็ นลักษณะพิเศษทีจะเข้าทํางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หวั หน้าหน่วยงานเป็ นผูก้ าํ หนด
โดยจะต้องมีเวลาทํางานวันละไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดชัวโมง แต่สปั ดาห์ละไม่เกินสีสิบแปดชัวโมง ไม่รวมเวลา
หยุดพัก
(ค) การปฏิบตั ิราชการนอกเวลาทํางานปกติติดต่อกันเกินสามชัวโมงขึนไป ให้จ่าย
ค่าจ้างได้ในอัตราหนึงเท่าครึงของค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ 406 การจ่ายค่าจ้างในกรณีวนั หยุดประจําสัปดาห์ สําหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หกั
ค่าจ้าง ลูกจ้างรายวันและรายชัวโมงไม่จ่ายค่าจ้าง
สําหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสงให้
ั มาปฏิบตั ิงานในวันหยุดประจําสัปดาห์ ให้ถือปฏิบตั ิ
ดังนี
(1) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ 405 (1) (ค)
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชัวโมง จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทํางาน
ข้อ 407 การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ สําหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หกั ค่าจ้าง
ลูกจ้างรายวันและรายชัวโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
สําหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสงให้
ั มาทํางานในวันหยุดพิเศษ ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี
(1) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ 405 (1) (ค)
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชัวโมง จ่ายค่าจ้างเพิมให้อีกหนึงเท่าของค่าจ้างอัตรา
ปกติตามระยะเวลาทํางาน
ข้อ 408 การจ่ายค่าจ้างในกรณีลกู จ้างถูกสังให้ไปปฏิบตั ิงานในท้องถินอืนตามข้อ 403
ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี
(1) ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาทีไปราชการ
โดยไม่มีสิทธิได้รบั ค่าอาหารทําการนอกเวลา
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชัวโมงให้ถือปฏิบตั ิดงั นี
(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบตั ิงาน หรือเดินทางกลับสํานักงานทีตัง
ปกติหรือสถานทีอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจําสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตามข้อ 405 และข้อ 406
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(ข) ลูกจ้างซึงทําหน้าทีคนรถหรือคนเรือ ซึงได้ปฏิบตั ิหน้าทีในขณะเดินทางครบ
กําหนดเวลาทํางานปกติประจําวันแล้ว หากยังคงต้องปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าวต่อไปอีกสําหรับวันนันให้จ่าย
ค่าจ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในข้อ 405 (1) (ค)
การปฏิบตั ิงานในวันทํางานปกติ การปฏิบตั ิงานนอกเวลา การปฏิบตั ิงานในวันหยุด
หรือในกรณีในวันหยุดพิเศษ ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ทีเคยจ่าย เสมือนปฏิบตั ิงานในสํานักงานทีตัง
ปกติ เว้นแต่ในกรณีวนั หยุดประจําสัปดาห์ซงปกติ
ึ
ไม่จ่ายค่าจ้างให้ ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ 409 ลูกจ้างผูใ้ ดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันทีถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันทีมีสิทธิได้รบั ค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จา่ ยเงินช่วยพิเศษจํานวนสามเท่าของ
อัตราค่าจ้างปกติทงเดื
ั อนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ในกรณีลกู จ้างรายวันและรายชัวโมง
ให้ถือเสมือนว่าลูกจ้างผูน้ นมาปฏิ
ั
บตั ิงานเต็มเดือนเป็ นเกณฑ์คาํ นวณเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 410 ลูกจ้างประจําซึงถูกสังพักราชการผูใ้ ดถึงแก่ความตาย ผูม้ ีอาํ นาจได้วินิจฉัย
ตามข้อ 414 แล้วสังจ่ายค่าจ้างเป็ นจํานวนเท่าใด ให้จ่ายค่าจ้างตามจํานวนทีวินิจฉัยให้จนถึงวันทีถึงแก่
ความตายหรือเพียงวันทีมีสิทธิได้รบั ค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนีให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีก
จํานวนหนึงเป็ นจํานวนสามเท่าของจํานวนค่าจ้างนัน
ถ้าผูม้ ีอาํ นาจวินิจฉัยแล้วสังไม่จ่ายค่าจ้าง ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายทีผูน้ นมา
ั
ปฏิบตั ิงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 411 ลูกจ้างทีขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างสําหรับวันทีขาดหรือหนี
ราชการนัน

ลูกจ้างผูใ้ ดตายในระหว่างขาดราชการ ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายทีผูน้ นมา
ั
ปฏิบตั ิงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 412 ค่าจ้างทีจ่ายตามข้อ 409 ถึงข้อ 411 เป็ นทรัพย์สินของผูต้ ายในขณะตาย
และให้จ่ายแก่ผูม้ ีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
เงินช่วยพิเศษตามข้อ 409 หรือข้อ 410 ให้จ่ายแก่บุคคลซึงลูกจ้างได้แสดงเจตนา
ระบุไว้เป็ นหนังสือตามแบบทีแนบท้ายประกาศนี
ถ้าลูกจ้างผูต้ ายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง หรือบุคคลซึงลูกจ้างผูต้ ายได้แสดง
เจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน ให้จ่ายแก่บุคคลตามลําดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี
(1) คู่สมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
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(4) ผูท้ ได้
ี อยู่ในอุปการะของผูต้ ายตลอดมา โดยจําเป็ นต้องมีผอู ้ ุปการะและความ
ตายของผูน้ นทํ
ั าให้ได้รบั ความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่า เป็ นผูอ้ ยู่ในอุปการะของผูต้ าย
(5) ผูท้ อุี ปการะเลียงดูให้การศึกษาผูต้ ายมาแต่เยาว์ ซึงนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็ นผูอ้ ปุ การะผูต้ าย
เมือปรากฏว่า มีบุคคลในลําดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนันมีสิทธิรบั เงินช่วย
พิเศษแต่ในลําดับเดียว ผูท้ อยู
ี ่ในลําดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รบั เงินช่วยพิเศษ
ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีผมู้ าขอรับภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีลูกจ้างผูน้ นถึ
ั ง
แก่ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็ นอันไม่ตอ้ งจ่าย
ในกรณีทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความจําเป็ นต้องเข้าเป็ นผูจ้ ดั การศพลูกจ้างผูถ้ ึง
แก่ความตาย เพราะไม่มีผใู ้ ดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหักค่าใช้จ่าย
จากเงินช่วยพิเศษทีต้องจ่ายตามประกาศนีได้เท่าทีจ่ายจริง และมอบส่วนทีเหลือให้แก่ผมู้ ีสิทธิได้รบั
ข้อ 413 องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีความจําเป็ นทีจะต้องสังให้ลกู จ้างประจําไป
ฝึ กอบรม หรือดูงาน เกียวกับหน้าทีทีลูกจ้างประจํานันปฏิบตั ิอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศโดย
ให้ได้รบั ค่าจ้างอัตราปกติตลอดระยะเวลาทีไปฝึ กอบรมหรือดูงานนัน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็ นผูอ้ นุมตั ิ ลูกจ้างประจํารายวันและรายชัวโมงไม่มีสิทธิได้รบั ค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์
ข้อ 414 ลูกจ้างประจําทีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงจนถูกตังกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา และถูกสังพักราชการไว้ก่อนจนกว่า
คดีหรือกรณีถึงทีสุด การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี
(1) ลูกจ้างประจําผูใ้ ดถูกสังพักราชการ ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตังแต่วนั ทีถูกสังพัก
ราชการไว้ก่อน เว้นแต่ลกู จ้างผูน้ นได้
ั ปฏิบตั ิราชการตามหน้าทีล่วงเลยวันให้พกั ราชการ เพราะมิได้ทราบ
คําสัง ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันทีทราบ หรือควรได้รบั ทราบคําสังนัน
(2) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจําผูถ้ กู สังพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทําความผิดและ
ไม่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ
(3) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจําผูถ้ ูกสังพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทําความผิดแต่มี
มลทินหรือมัวหมอง หรือกระทําความผิด แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก หรือไล่ออก
ให้จ่ายค่าจ้างได้
(4) ครึงหนึงของค่าจ้างอัตราปกติ
(4) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจําผูถ้ กู สังพักราชการไว้ก่อน ได้กระทําความผิดและถูก
ลงโทษถึงปลดออก หรือไล่ออก ห้ามจ่ายค่าจ้าง
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(5) ในกรณีลกู จ้างประจําซึงถูกสังพักราชการไว้ก่อน ผูใ้ ดถึงแก่ความตายก่อนคดี
หรือกรณีถึงทีสุด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้าง
ระหว่างเวลานันหรือไม่เพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทังนีให้จ่ายค่าจ้างตามจํานวนทีวินิจฉัยให้
จนถึงวันทีถึงแก่ความตายหรือเพียงวันทีมีสิทธิได้รบั ค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย
กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ถือปฏิบตั ิทาํ นองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่าง
พักราชการ
ลูกจ้างชัวคราวไม่มีสิทธิได้รบั ค่าจ้างระหว่างถูกสังให้พักราชการ หรือถูกสังให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน เว้นแต่ลกู จ้างผูน้ นได้
ั ปฏิบตั ิราชการตามหน้าทีล่วงเลยวันให้พกั ราชการไว้ก่อน เพราะมิได้
ทราบคําสัง ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันทีทราบหรือควรได้รบั ทราบคําสังนัน
อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ ไม่ถือเป็ นอัตราว่าง
ข้อ 415 ให้นาํ ความในข้อ 414 มาใช้บงั คับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจําระหว่าง
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์คาํ สังลงโทษปลดออก หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ข้อ 416 การจ่ายค่าจ้างของผูซ้ งถู
ึ กลงโทษตัดค่าจ้าง ถ้าภายหลังผูน้ นได้
ั รบั การ
แต่งตังหรือปรับค่าจ้าง โดยได้รบั ค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พน้ โทษตัดค่าจ้าง ให้คงตัดค่าจ้างต่อไป
ตามจํานวนเดิม
การจ่ายค่าจ้างในกรณี
(1) ลาออก ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกําหนดลาออก แต่ถา้ ถึงกําหนดลาออกแล้วยัง
ไม่ได้รบั ทราบคําสังอนุญาตให้ลาออก และลูกจ้างผูน้ นยั
ั งคงปฏิบตั ิราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบ
คําสังหรือควรได้รบั ทราบคําสัง
(2) ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคําสัง แต่ถา้ ยังไม่รบั ทราบ
คําสังและลูกจ้างผูน้ นยั
ั งคงปฏิบตั ิราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคําสังหรือควรได้รบั ทราบคําสัง
(3) พ้นจากราชการเพราะเกษี ยณอายุ ให้จ่ายได้ถึงวันสินปี
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผูท้ มิี ได้มาปฏิบตั ิราชการนอกเหนือจากทีกําหนดไว้ในประกาศนี
และเป็ นกรณีเดียวกับทีกฎหมายว่าด้วยการนันบัญญัติสิทธิไว้สาํ หรับข้าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกาํ หนด
สิทธิให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว ให้ ก.จ.จ. กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว โดยไม่ขดั หรือแย้งกับประกาศนี
ข้อ 417 ลูกจ้างมีสิทธิได้รบั เงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกียวกับการจ่ายเงิน
ทําขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึงได้รบั อันตรายหรือป่ วยเจ็บเพราะการปฏิบตั ิงานในหน้าที
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ข้อ 418 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจําของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดําเนินการจัดทําทะเบียนลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแก้ไข
และเปลียนแปลงรายการต่าง ๆ ให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ และเก็บรักษาไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เมือมีคาํ สังแต่งตังลูกจ้างประจําผูใ้ ดไปต่างสังกัด ให้สว่ นราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ้างประจําให้ลูกจ้างผูน้ นนํ
ั าไปมอบแก่ส่วนราชการทีสังกัดใหม่ทุกครัง
ทะเบียนลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเป็ นเอกสารลับของทางราชการ
ไม่พึงเปิ ดเผยต่อผูอ้ นื การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตรวจสอบ
รายการให้ดาํ เนินการขออนุมตั ิตามระเบียบของทางราชการ
ทะเบียนลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็ นไปตามทีกําหนดท้ายประกาศนี
สําหรับการจัดทํา วิธีการบันทึกรายการ วิธีการปฏิบตั ิเกียวกับทะเบียนประวัติ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้
สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 419 การเปลียนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํารายวันเป็ นอัตราค่าจ้างรายเดือนให้เอา
ยีสิบหกวันทําการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันทีลูกจ้างผูน้ นได้
ั รบั ในปัจจุบนั โดยปั ดเศษขึนเป็ น เกณฑ์
พิจารณาแต่ตอ้ งไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างขันสูงของตําแหน่งนัน
ข้อ 420 ให้ลกู จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบตั ิ
ราชการ และการปฏิบตั ิตนตามประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมทีกําหนดไว้สาํ หรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ 421 ผูใ้ ดเป็ นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รบั แต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่งในสายงานใดอยู่ก่อนวันทีประกาศนีมีผลใช้บงั คับ ให้ผนู ้ นเป็
ั นข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและดํารงตําแหน่งในสายงานนันตามประกาศนีต่อไป โดยให้ได้รบั เงินเดือนและสิทธิประโยชน์
เช่นเดิม
กรณีผไู้ ด้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอยู่ก่อนวันทีประกาศนีมีผลใช้บงั คับ ให้ผนู้ นดํ
ั ารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามทีกําหนดใน
ประกาศนี ดังนี
(1) หัวหน้าส่วนอํานวยการ ให้ดาํ รงตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
(2) หัวหน้าส่วนกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดาํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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(3) หัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณ ให้ดาํ รงตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกองแผนและ
งบประมาณ

(4) หัวหน้าส่วนการคลัง ให้ดาํ รงตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
(5) หัวหน้าส่วนช่าง ให้ดาํ รงตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
ข้อ 422 ผูใ้ ดเป็ นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รบั แต่งตังให้ดาํ รง
ตําแหน่งใดอยู่ก่อนวันทีประกาศนีมีผลใช้บงั คับ ให้ผนู้ นเป็
ั นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ดํารงตําแหน่งนันตามประกาศนีต่อไป โดยให้ได้รบั ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้าง
เช่นเดิม
ข้อ 423 การใดทีเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทีอยู่
ระหว่างการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541
หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน ซึงใช้
บังคับอยู่ก่อนทีประกาศนีมีผลใช้บงั คับ ให้ดาํ เนินการต่อไปตามที ก.จ.จ. กําหนด ทังนี ต้องไม่ขดั หรือ
แย้งกับมาตรฐานทัวไปที ก.จ. กําหนด
ข้อ 424 การใดทีเกียวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดทีมิได้กาํ หนดไว้ในประกาศนี ให้นาํ แนวทาง หลักเกณฑ์และเงือนไข หรือวิธีการทีกําหนดสําหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที

พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

(นายธีระบูลย์ โพบุคดี)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดตาก
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

