
 
 

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

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

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบ         
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการ                
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกั บการบริหารงานบุคคล                    
ส าหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส าหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก าหนด 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด  คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ในการประชุมครั้งที่ 7/2545  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม  2545 ได้มีมติประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน               
จังหวัดสิงห์บุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด”  

  ข้อ  2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป  

  ข้อ  3   ภายใต้บทก าหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ             
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดก าหนด  บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้                
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทก าหนดตามประกาศนี้   ให้ใช้บทก าหนดในประกาศนี้แทน 

  ข้อ  4   ในประกาศนี ้
  “ก.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
  “ก.จ.จ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
  “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศนี้ ให้รับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีต าแหน่งและ
ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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  " พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน "  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
ส่วนต าบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยมีกฎหมายจัดตั้ งขึ้น ซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน ามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  “ข้าราชการประเภทอ่ืน” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น นอกจาก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

  ข้อ  5   ให้ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการตาม             
ประกาศนี้ และให้มีอ านาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

หมวด  1 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

  ข้อ  6    ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามท่ี ก.จ. ประกาศก าหนด ดังนี้ 
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน             
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ   



    
 

3   

 
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน      

ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  

(13) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  หรือ            
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  

(14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ                                               

  ข้อ  7  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  6  ก.จ.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ในกรณี ดังนี้ 

(1)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7)  (9)  (10) และ (14) 
(2)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว 

และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
(3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (13)  ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว    

และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 

  ข้อ  8  ผู้ที่เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ  
ต้องห้ามตามข้อ 6 ตลอดเวลาที่รับราชการ  เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ 6 (6)  หรือได้รับการยกเว้นในกรณี   
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 

  ข้อ 9  การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7            
ของ  ก.จ.จ. ให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับและมติของ ก.จ.จ. ในการ
ประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าวให้ ก.จ.จ. ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะต้อง    
ได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจ านวนกรรมการในท่ีประชุม และการลงมติให้กระท าโดยลับ 

  ข้อ  10   ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามที ่ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  สามารถด าเนินการดังนี้ 
            (1)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ในการที่จะเข้ารับราชการเป็น          
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นกรณีที่  ก .จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นได้  ให้ผู้นั้นประสงค์       
จะขอให้  ก.จ.จ.  พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพ่ือจะเข้ารับราชการ โดยมี     
ผู้มีเกียรติอันควรเชื่อถือได้ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นผู้รับรองความประพฤติ ให้ยื่นค าขอ และหนังสือรับรอง      
ตามแบบท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
            (2)  การขอให้ ก.จ.จ.พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
เพ่ือสมัครกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะยื่นค าขอต่อเลขานุการ ก.จ.จ.  หรือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับราชการก็ได้ 
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          (3)  ในกรณีที่มีผู้ยื่นค าขอต่อเลขานุการ ก.จ.จ. ให้ส่งเรื่องให้นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพิจารณา หรือ กรณียื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณา และถ้าต้องการจะรับผู้ยื่นค าขอนั้นเข้ารับราชการ   ก็ให้ด าเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการรับราชการ  หรือการท างาน  การประกอบคุณงามความดี  ความผิดหรือ
ความเสื่อมเสีย  และความประพฤติของผู้นั้น โดยให้สอบสวนจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน และผู้มีเกียรติ
ซึ่งอยู่ใกล้ชิดอันควรเชื่อถือได้ แล้วพิจารณาอีกชั้นหนึ่งว่ายังต้องการ จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการหรือไม่          
ถ้าต้องการรับก็ให้แจ้งและส่งเรื่องการสอบสวนดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานการสอบสวนนั้นให้
เลขานุการ ก.จ.จ. ด าเนินการต่อไป และหากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่  ต้องการรับผู้ยื่นค าขอนั้นเข้า
รับราชการ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นและเลขานุการ ก.จ.จ. ทราบ 
            (4)  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่แจ้งผลการพิจารณาตาม                  
ข้อ (3)   ให้เลขานุการ  ก.จ.จ. ทราบภายในหกเดือนนับแต่วันที่เลขานุการ  ก.จ.จ. ส่งเรื่องไปให้ ถือว่า        
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นไม่ต้องการจะรับบรรจุ ให้เลขานุการ ก.จ.จ. ยุติเรื่องและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่น
ค าขอทราบ 
            (5)  เมื่อเลขานุการ ก.จ.จ. ได้รับเรื่องการสอบสวนตามข้อ (3)  เห็นว่าข้อเท็จจริง  
และเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ  ก .จ.จ.  ก็ให้ด าเนินการน าเสนอ ก.จ.จ. เพ่ือ
พิจารณา 
            (6)  การขอยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพ่ือสมัคร
สอบแข่งขันหรือเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ให้ ผู้ประสงค์จะเข้าเป็น
ข้าราชการยื่นค าขอต่อเลขานุการ  ก.จ.จ. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้นั้นมีความประสงค์  และให้
เลขานุการ ก.จ.จ. รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ  
ก.จ.จ. แล้วด าเนินการน าเสนอ  ก.จ.จ. เพ่ือพิจารณาลงมติลับตามข้อ  (5) 
            (7)  ในกรณีที่  ก.จ.จ. ได้พิจารณาลงมติส าหรับผู้ขอยกเว้นกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามรายใดและผู้นั้นไม่ได้รับการยกเว้น  การขอให้  ก .จ.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอีก   ผู้นั้นจะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  นับแต่วันที่  
ก.จ.จ. ลงมติ    

หมวด  2 
การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอัตราต าแหน่ง 

  ข้อ  11    การก าหนดจ านวนต าแหน่งและอัตราต าแหน่งข้าราชการในองค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดต้องค านึงถึงลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงาน           
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล และงบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   

  ข้อ  12    การก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการว่า            
จะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าเป็น  
แผนอัตราก าลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้
ต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเสนอให้  ก.จ.จ.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  ในการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ
ของงานและปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  
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  ข้อ  13    การก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งใดเป็นต าแหน่ง
ระดับใด ให้ประเมินความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้นแล้วปรับเทียบกับบรรทัดฐาน  ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่  ก.จ. จัดท าไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่งการ
ปรับต าแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ให้จัดต าแหน่งที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกัน
เข้าประเภทและสายงานเดียวกัน  และจัดต าแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยู่ใน
ระดับเดียวกันโดยประมาณเข้ากลุ่มต าแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน 

  ข้อ  14    ในการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกอบด้วย 
      (1)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด       เป็นประธาน   

(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด        เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ      เป็นกรรมการ 

    (4)  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ข้อ  15    ให้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยให้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ   
ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ  ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลและการจัดสรรเงิน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอัตราก าลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ  ดังนี้ 

(1) บทศึกษาวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดในช่วงระยะเวลา 3  ปี 

(2) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวั ด                
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี  ว่าต้องการก าลังคนประเภทใด  ระดับใด  จ านวนเท่าใด  จึงจะสามารถปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการก าลังคนที่มีอยู่ ในปัจจุบันและก าลังคน                
ที่ขาดอยู่และต้องการเพ่ิมขึ้น ความที่ต้องการก าลังคนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมาย
เพ่ิมข้ึน  อัตราการสูญเสียก าลังคนในแต่ละปี 

(4) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน เป็นการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้ก าลังคนที่
มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส ารวจและประเมินความรู้ความสามารถของ
ก าลังคนที่มีอยู่ การพัฒนาหรือฝึกอบรมก าลังคนที่มีอยู่ในมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้ก าลังคนที่มีอยู่          
ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน 

(5) การจัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจ าในส่วน         
ราชการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 

       (ก) ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด            
ตามประกาศก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   

       (ข)  ก าหนดต าแหน่งข้าราชการประจ าในส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการตามข้อ (ก)โดยพิจารณาก าหนดต าแหน่งเป็นต าแหน่งใด สายงานใด  ระดับใด และมีจ านวนเท่าใด 
ให้เป็นไปตามความจ าเป็น ความเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานในส่วนราชการนั้น    
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         (ค) ต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ก าหนดในส่วนราชการตาม                   
ข้อ (ข) ต้องเป็นต าแหน่งสายงานที่ ก.จ. ได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งแล้ว ส าหรับต าแหน่ง                     
ผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1  ระดับ 2  หรือระดับ 3  ทุกต าแหน่งสายงานให้ก าหนดต าแหน่ง
เป็นต าแหน่งระดับควบ เป็นระดับ 1-3   ระดับ 2-4  หรือระดับ 3-5  แล้วแต่กรณี    
         (ง) การก าหนดต าแหน่งข้าราชการตามแผนอัตราก าลัง  ให้ก าหนดเป็นแผนอัตราก าลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระยะเวลา 3 ปี โดยให้แสดงกรอบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดทั้งหมด และการก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่เป็นรอบปีที่หนึ่ง ปีที่สอง และปีท่ีสาม  
      (6)  ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนอัตราก าลัง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดท าขึ้นในครั้งแรกตามประกาศนี้  ให้องค์การบริหาร   ส่วนจังหวัดก าหนด 
เป็นต าแหน่งสายงานใด  ระดับใด  จ านวนเท่าใด  ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
          (ก)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดที่ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น        
ระดับ 9  อยู่ก่อนแล้ว ให้ก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 

 ก าหนดต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นระดับ 9 
 อาจก าหนดต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8 ได้  

1 ต าแหน่ง 
    

 ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อ านวย 
การกองเป็นระดับ 7 - 8 

 ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นระดับ 7 
          (ข)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดที่ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น        
ระดับ 8  อยู่ก่อนแล้ว ให้ก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 

 ก าหนดต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นระดับ 8 
 อาจก าหนดต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 7 ได้  

1 ต าแหน่ง 
 ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 

ผู้อ านวยการ กองเป็นระดับ  7 
 ก าหนดต าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นระดับ 6 

          (ค)  การก าหนดต าแหน่งข้าราชการต าแหน่งอ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด      
ให้พิจารณาก าหนดได้ตามความเหมาะสม ความจ าเป็น ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของ
งาน และปริมาณงาน  และให้ค านึงถึงต าแหน่งสายงานของตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันประกอบด้วย 
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  ข้อ  16    ต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีชื่อในการบริหารงานตามท่ี         
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีชื่ออ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดังนี้ 

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(3) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(4) ผู้อ านวยการกอง 
(5) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

ส าหรับต าแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีดังนี้ 
       1.1  ประเภทพนักงานครูสังกัดสถานศึกษา   ได้แก่ 
                1)  สายงานการสอน   ประกอบด้วย  
                       - ครูผู้ช่วย 
                       - ครู 

               2)  สายงานบริหารสถานศึกษา  ประกอบด้วย   
                      - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                      - ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

      1.2  ประเภทพนักงานครูไม่สังกัดสถานศึกษา   ได้แก่ 
              1)  สายงานบริหารการศึกษา  ประกอบด้วย   
                    - นักบริหารการศึกษา    
                    - ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
                    - รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
                    - ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
   2)  สายงานนิเทศการศึกษา  ประกอบด้วย 
          -  ศึกษานิเทศก์ 

            3)  สายงานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมการศึกษา  ประกอบด้วย 
       -  สันทนาการ 

                -  นักวิชาการศึกษา 
       -  นักวิชาการวัฒนธรรม 

                 -  บรรณารักษ์ 
ส าหรับต าแหน่งสารวัตรนักเรียน ระดับ 3 – 7 ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง       

ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ก าหนดไว้เดิม ตามประกาศการจัดท า
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)  ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ให้ยกเลิกมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ดังกล่าว ส าหรับ  ผู้ด ารงต าแหน่งสารวัตรนักเรียนทุกรายให้ด ารงต าแหน่งสันทนาการ และรับเงินเดือนในขั้น 
อัตรา และอันดับเดิม  
                              1.3 ประเภทบุคลากรทางการศึกษา  ได้แก่ 
        -  เจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับ 2-6 
   -  เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ระดับ 2-6 
               -  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ระดับ 1-5 

-  เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน ระดับ 1-5  
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2. วิทยฐานะพนักงานครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้แก่ 

        2.1 ครู มีวิทยฐานะดังนี้ 
                - ครชู านาญการ 
                - ครูช านาญการพิเศษ 
                - ครูเชี่ยวชาญ 
                - ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
           2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะดังนี้ 
                - รองผู้อ านวยการช านาญการ 
                - รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
                - รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
                - ผู้อ านวยการช านาญการ   
                - ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
                - ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ     
                - ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  
       2.3 ผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะดังนี้ 
    -  ผู้อ านวยการกองการศึกษาช านาญการ 
                - ผู้อ านวยการกองการศึกษาช านาญการพิเศษ 
                                      -  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาช านาญการพิเศษ 

 -  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาช านาญการพิเศษ 
                                      -  ผู้อ านวยการส านักการศึกษาเชี่ยวชาญ 

      2.4 ศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะดังนี้ 
               - ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
               - ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
               - ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

  ข้อ  17    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอแผนอัตราก าลังที่ได้จัดท าขึ้นตามข้อ 15            
เสนอให้  ก.จ.จ.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อ  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดประกาศใช้แผนอัตราก าลังดังกล่าว เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                  
3 ปีแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลั งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด      
ตามข้อ 15 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป  

  ข้อ  18    ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  ตามข้อ 17  หาก  ก.จ.จ. เห็นว่า
แผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลังดังกล่าวตามความเห็นของ  ก .จ.จ.หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่า   
แผนอัตราก าลัง  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเหมาะสมแล้ว  และแจ้งยืนยันแผนอัตราก าลังต่อ     
ก.จ.จ.  ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้  ก.จ.  พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของ  ก.จ.  ตามวรรคหนึ่ง เป็นประการใด ให้  ก.จ.จ.  และองค์การ       
บริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามความเห็นของ  ก.จ.   
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  ข้อ 19 เมื่อ  ก.จ.จ. ก าหนดให้มีต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต าแหน่งใด 
ระดับใด ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใดตามแผนอัตราก าลังแล้ว ให้  ก .จ.จ. ประสานกับองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เพ่ือจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละปีส าหรับตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของต าแหน่งดังกล่าว      
ให้สอดคล้องกัน 

  ข้อ 20    ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผลความจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งข้าราชการเพ่ิมใหม่นอกเหนือจาก   
ที่ก าหนดในแผนอัตราก าลังเพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพ่ิม   
มากขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งโดยปรับเกลี่ยจากต าแหน่งอ่ืนได้       
และไม่เป็นภาระทางงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัดเสนอขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ต่อ  ก.จ.จ.  พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
  การเสนอขอก าหนดต าแหน่งเ พ่ิมใหม่  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงเหตุผล          
ความจ าเป็นที่ต้องขอก าหนดต าแหน่ง ให้  ก.จ.จ.  พิจารณา โดยมีรายการ ดังต่อไป 

(1) เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ 
(2) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ   ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่          

เพ่ิมข้ึนจากเดิม ถึงขนาดจ าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้ึนใหม่ 
(3) ชื่อต าแหน่ง สายงาน ระดับต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่งที่ขอก าหนดเพ่ิมใหม่ 
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ขอก าหนดเพ่ิมใหม่ 
(5) ส่วนราชการที่ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่  โดยให้แสดงกรอบอัตราก าลังที่มีอยู่        

ตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และต าแหน่งที่ขอก าหนดเพ่ิมใหม่ 
(6)  เหตุผลความจ าเป็นอื่น 

  ข้ อ  21 กรณีก ารขอก าหนดต าแหน่ ง เ พ่ิ ม ใหม่ ขององค์ ก ารบริ หาร ส่ วนจั งหวั ด                
ตามข้อ 20 เป็นการก าหนดต าแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็นสายงานที่  ก .จ. ยังไม่ได้จัดท ามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้น   ในการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดท าร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้นเสนอไปพร้อมกันด้วย  ทั้งนี้ เพ่ือแสดงให้ทราบถึง
ประเภทต าแหน่ง  ชื่อต าแหน่งสายงาน  ลักษณะงาน โดยทั่วไป  หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง   
  ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ. หากเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอให้เสนอ
เรื่องขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่ ร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พร้อมความเห็นให้  ก.จ.  พิจารณาต่อไป 
  หาก  ก.จ.จ.  มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  
เพ่ิมใหม่ ให้น าความที่ก าหนดในข้อ 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ 22    เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความเห็นชอบในการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่
ตามข้อ 20 หรือข้อ 21 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า เป็นการปรับปรุงแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นั้น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตราก าลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต่อไป 
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  ข้อ 23 ให้  ก .จ .จ .ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่ งและการใช้ต าแหน่งข้ าราชการ               
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏว่าการก าหนดต าแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดี                   
การใช้ต าแหน่งใดไม่เหมาะสมตามที่  ก.จ.จ.  ก าหนดก็ดี  หรือลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและ
คุณภาพของงานของต าแหน่งใดที่ ก.จ.จ. ก าหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี ก.จ.จ. อาจพิจารณาปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งนั้นเสียใหม่ให้เหมาะสม  ทั้งนี้  ก.จ.จ.จะมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการแทน ก็ได้ 
  ในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ก.จ.จ.  หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ที่ ก.จ.จ. มอบหมาย มีอ านาจยุบเลิกต าแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการให้เป็นไปตามมติหรือค าสั่งนั้น        
  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งของ ก.จ.จ.ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เฉพาะที่ต้องยุบเลิก
ต าแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ. ก่อน 

  ข้อ 24 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ งข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัด             
ตามข้อ 23 ก.จ.จ. หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับมอบหมายมีอ านาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับต าแหน่ง   
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  

  ข้อ 25    การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
ตามข้อ 24  สามารถกระท าได้  5  ประการ ดังนี้ 

(1) การปรับระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นในต าแหน่งสายงานเดิม 
(2) การปรับลดหรือขยายระดับต าแหน่ง  
(3) การปรับเกลี่ยต าแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนต าแหน่งสายงาน 
(4) การปรับเกลี่ยต าแหน่ง โดยเปลี่ยนต าแหน่งสายงาน หรือระดับต าแหน่ง 
(5) การยุบเลิกต าแหน่ง 

ข้อ 26 การปรับระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นในต าแหน่งสายงานเดิม เพ่ือให้เหมาะสมกับระดับ
ความยากและคุณภาพของงานในต าแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป ด าเนินการได้ ดังนี้ 

(1) ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ   ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สามารถปรับระดับต าแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นในระดับควบได้ เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ส าหรับการปรับระดับต าแหน่งใดให้สูงขึ้นนอกระดับควบ  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับ     
ที่สูงขึ้น ที่ก าหนดในหมวด 9 

(2) ต าแหน่งผู้บริหาร  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอจะขอปรับระดับต าแหน่ง   
ให้สูงขึ้นของต าแหน่งใด ให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 27  การปรับลดหรือขยายระดับต าแหน่งของต าแหน่งโดยไม่เปลี่ยนต าแหน่งสายงาน   
เพ่ือรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานเริ่มต้นของ
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ 1  ระดับ 2 หรือระดับ 3  แล้วแต่กรณี  ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอ านาจปรับลดหรือขยายระดับต าแหน่งดังกล่าว  เพ่ือรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือ    
การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งได้ 
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ข้อ 28 การปรับเกลี่ยต าแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนต าแหน่งสายงาน  เป็นการตัดโอนต าแหน่ง     

ในสายงานใดสายงานหนึ่ง ในกองหรือฝุายหนึ่ง ไปก าหนดเป็นต าแหน่งในกองอ่ืนหรือฝุายอ่ืน โดยไม่เปลี่ยน
ต าแหน่งสายงาน  ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีอยู่ให้สามารถใช้ต าแหน่ง      
ให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ  โดยให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเสนอเรื่องขอปรับเกลี่ยต าแหน่งให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 29 การปรับเกลี่ยต าแหน่ง โดยเปลี่ยนต าแหน่งสายงาน หรือระดับต าแหน่ง              
เป็นการตัดโอนต าแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ่งในส่วนราชการใด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งในสายงานอ่ืน    
ในส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอ่ืน และต าแหน่งที่ก าหนดนั้นอาจเปลี่ยนระดับต าแหน่งด้วยก็ได้  
ทั้งนี้  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถปรับเกลี่ยต าแหน่งที่มีอยู่ในกรอบอัตราก าลังให้สามารถใช้
ต าแหน่งให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเสนอขอปรับเกลี่ยต าแหน่ง ให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 30  การยุบเลิกต าแหน่งเป็นการยุบเลิกต าแหน่งในสายงานใด ๆ ที่มีอยู่ในกรอบ
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์แล้ว  โดยให้         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอยุบเลิกต าแหน่งให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ต าแหน่งที่จะ
ยุบเลิกนั้นต้องเป็นต าแหน่งว่าง 
  กรณี ก .จ .จ . ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอให้            
ยุบเลิกต าแหน่ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยันในความเห็นเดิม ให้ ก .จ.จ. เสนอเรื่องพร้อม          
ความเห็นให้ ก.จ. พิจารณาและให้ปฏิบัติตามมติ ก.จ.  

  ข้อ 31 การเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามข้อ 26 (2) ข้อ 28 และข้อ 29                  
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอก าหนดต าแหน่ง ให้ ก.จ.จ. พิจารณาโดยมี
รายการ ดังต่อไป 

(1) เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(2) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่              

เพ่ิมข้ึนจากเดิม ถึงขนาดจ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(3) ชื่อต าแหน่ง สายงาน ระดับต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่งที่ขอปรับปรุงการก าหนด

ต าแหน่งใหม ่
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(5) ส่วนราชการที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่  โดยให้แสดงกรอบอัตราก าลัง    

ที่มีอยู่ตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และต าแหน่งที่ขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งใหม่ 
(6) เหตุผลความจ าเป็นอื่น 

  การเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาถึงเหตุผลและความ
จ าเป็นในด้านปริมาณและคุณภาพของงานเป็นส าคัญโดยมิให้ขออนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือเหตุผล
ด้านตัวบุคคล และให้ค านึงถึงจ านวนของลูกจ้างทั้งประจ าและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นด้วย ทั้งนี้        
เพ่ือมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน และเป็นการประหยัดงบประมาณด้านรายจ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด้วย และให้พิจารณาถึงความส าคัญ ความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบต าแหน่งในงานนั้นด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจะให้ต าแหน่งในงานนั้นสามารถรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนั้นได้ 
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  ข้อ 32 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมาก และได้พิจารณาขออนุมัติ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการใด  ควรพิจารณาจัดหาต าแหน่งเพ่ือรองรับบุคลากรผู้ครอง
ต าแหน่งเดิมที่ขออนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งด้วย และก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะขออนุมัติ
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาด าเนินการกับต าแหน่งที่ว่างและมีความ
จ าเป็นน้อยเสียก่อน โดยการปรับเกลี่ยต าแหน่งไปไว้ในงานที่มีความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน 

  ข้อ 33 ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ.  ตามข้อ 31  หาก ก.จ.จ. เห็นว่าการขอปรับปรุง        
การก าหนดต าแหน่งยังไม่เหมาะสม  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามความเห็นของ ก.จ.จ.     
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่าการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งมีความเหมาะสมแล้ว และแจ้ง
ยืนยันการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งต่อ  ก.จ.จ. ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้  ก.จ. พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของ  ก.จ.  ตามวรรคหนึ่ง เป็นประการใด ให้  ก.จ.จ.  และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด าเนินการตามความเห็นของ  ก.จ.  

  ข้อ 34 ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด     
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผลความจ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือรองรับภารกิจ  
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งต่อ  ก.จ.จ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ 35 กรณีการขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 29    
เป็นการก าหนดต าแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็นสายงานที่  ก.จ. ยังไม่ได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
ต าแหน่งสายงานนั้น  ในการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท า   
ร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งสายงานนั้น เสนอไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพ่ือแสดงให้ทราบถึง
ประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งสายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง   
  ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ.  หากมีความเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ    
ให้เสนอเรื่องขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ร่างมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พร้อมความเห็นให้    
ก.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ    
  หาก  ก.จ.จ. มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งเพิ่มใหม่ ให้น าความที่ก าหนดในข้อ 33 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ 36  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งตามข้อ 26 (2)  ข้อ 28  ข้อ 29  หรือข้อ 30  แล้วแต่กรณี  ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียด    
ในแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป 
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หมวด  3 

อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ส่วนที่ 1 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 

  ข้อ 37 อัตราเงินเดือน  อัตราเงินประจ าต าแหน่งและการรับเงินประจ าต าแหน่งของ       
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้น ากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งที่ก าหนดส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  การจ่ายเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด              
ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือน โดยอนุโลม 

  ข้อ 38  ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนตามต าแหน่ง ผู้ได้รับ    
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด  ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  พ.ศ. 2538   ดังนี้ 
 (1)  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  1  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท 1 
 (2)  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  2  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท 2 
 (3)  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  3  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท 3 
 (4)  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  4  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท 4 
 (5)  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  5  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท 5 
 (6)  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  6  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท 6 
 (7)  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  7  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท 7 
 (8)  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  8  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท 8 
 (9)  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับ  9  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ  ท 9 

  ข้อ 39 ข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดผู้ ได้รับแต่ งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่งใด             
ระดับใด  โดยได้รับเงินเดือนในอันดับใดตามข้อ 38  ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนส าหรับ
ต าแหน่งนั้น  เว้นแต่ 

 (1)  ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ าของอันดับนั้นอยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม 
  (2) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพและ ก.พ. หรือ               
ก.จ.  รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง และก าหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอันดับและขั้นใด  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ   
และข้ันที่ตามท่ีก าหนดในข้อ  40       
  (3) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น                 
และ ก.พ. หรือ  ก.จ.  รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือ             
สูงขึ้นนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและก าหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในอันดับ      
และขั้นใด   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาจปรับให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ตามที่ก าหนดในข้อ  40          
  (4) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใดที่ ก.จ. ก าหนดในมาตรฐาน            
ก าหนดต าแหน่งให้ต าแหน่งในสายงานนั้น ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนส าหรับ       
ต าแหน่งระดับนั้น  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นท่ี  ก.จ. ก าหนด 
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  (5)  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม โดยเป็นความประสงค์
ของตัวข้าราชการนั้น  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในข้ันที่เทียบได้ตรงกัน
กับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี้  แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่ง    
ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
  (6)  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต าแหน่งใด  ถ้าได้รับเงินเดือน            
สูงกว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงิน     
เดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตาราง        
เทียบขั้นเงินเดือนและอันดับที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี้ 

  ข้อ 40 การก าหนดให้ผู้ที่ ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ          
ตามข้อ 39 (2) และผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น            
ตามข้อ 39 (3) ได้รับเงินเดือนในอันดับใด และข้ันใด ให้พิจารณาด าเนินการดังนี้ 
  (1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับเพ่ิมขึ้น หรือสูงขึ้นต้องเป็นปริญญา        
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. หรือ ก.จ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้
พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้  ไม่ว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น  จะได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการ หรืออยู่ในระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  (2) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงต าแหน่ง                  
หรือเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และต้องให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าระดับและขั้นของอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ  
ตามตารางก าหนดอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ท้ายประกาศนี้  
  (3) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่ข้าราชการ               
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นส าเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่จะ      
ขอปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒินั้น  รวมถึงไม่ก่อนวันที่ ก .พ. หรือ  ก.จ. ได้ก าหนดให้ปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 
  ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพ่ิมเติมการปรับ
อัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังส าเร็จ
การศึกษา 
  ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นก่ อนวันที่เข้ารับ               
ราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิต้องมี            
ผลไม่ก่อนวันพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 
  ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมขึ้น  หรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับ                          
ราชการและพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วโดยมิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพ่ิมเติมตามวรรคสอง              
การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น 
  (4) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                
เป็นผู้สั่ง โดยมิให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ 
  ในกรณีที่ได้เสนอเรื่องราวไว้ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับให้ใน          
วันเริ่มต้นปีงบประมาณก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ           
ทั้งนี้ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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  ข้อ 41 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนด
ไว้ในหมวดอ่ืนแห่งประกาศนี้  และได้ก าหนดการให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอ่ืนไว้โดยเฉพาะ ให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามที่ก าหนดในหมวดนั้น 

  ข้อ  42 กรณี อ่ืนนอกจากที่ ได้ ก าหนดในหมวดนี้ ให้ เสนอ  ก .จ .จ .พิจารณาอนุมั ติ                 
เป็นราย ๆ ไป 

ส่วนที่ 2 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

  ข้อ 43 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับข้าราชการ     
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ แรงจูงใจ และเป็นสวัสดิการต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ก าหนด
ไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือน 

  ข้อ 44 องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน   ค่าจ้าง  และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนส าหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ต่ ากว่าที่ก าหนดในมาตรา 35  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด         
ได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นอาจก าหนดตอบแทนอ่ืนแก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมอีกได้   
  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเป็นการจ่ายให้ใน
ลักษณะของสวัสดิการส าหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยให้น าเงินในส่วนที่
เหลือจากกรณีที่ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ไม่สูงกว่าร้อยละสี่สิบตามมาตรา 35           
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาใช้ แต่ทั้งนี้วงเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนของข้าราชการหรือลูกจ้างท่ีได้รับแต่ละคนต้องไม่เกินห้าเท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง  

  ข้อ 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับข้าราชการและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ  44  ได้ดังต่อไปนี ้
      (1)  ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นประเภทเพ่ิมขึ้นใหม่นอกเหนือจากประเภทตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด  และก าหนดอัตราค่าตอบแทน  
ตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทใหม่นั้น   
      (2) ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามประเภทที่คณะกรรมการมาตรฐานการ    
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด  แต่ก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ประเภทนั้นให้ได้รับในอัตราที่สูงกว่าอัตราตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการ    พล
เรือนจะได้รับ 
  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา  
ก าหนดโดยค านึงถึงสิทธิ สวัสดิการที่ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับ ความจ าเป็น ความเหมาะสม ภาระด้าน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้  ให้เปรียบเทียบกับข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่ืน ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการประเภทอื่น และภาคธุรกิจเอกชนประกอบด้วย 
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  ข้อ 46 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามข้อ 45 แล้ว       
ให้เสนอเรื่องให้  ก.จ.จ. พิจารณา  ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ให้ค านึงถึงสิทธิ สวัสดิการของข้าราชการ    
และลูกจ้างที่ได้รับ ความจ าเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้
เปรียบเทียบกับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการ
ประเภทอ่ืน และภาคธุรกิจเอกชนด้วย 
  ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง และความเห็นให้               
ก.จ. พิจารณา เมื่อ ก.จ. พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศใช้บังคับต่อไป  ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับไม่ก่อนวันที่  ก .จ. มีมติให้ความเห็นชอบการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนนั้น 

  ข้อ 47 การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้าง         
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 45 (1)  ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากที่ก าหนดไว้เดิม 
หรือการยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 46  โดยอนุโลม 
  ข้อ 48 การปรับปรุงการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้าง        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 45 (2)  ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากที่ก าหนดไว้เดิม ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 46  โดยอนุโลม เว้นแต่ การก าหนดให้มีอัตรา
ค่าตอบแทนลดลงต่ ากว่าอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือการ
ยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น จะกระท ามิได้  

  ข้อ 49 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับ            
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 45 แล้ว  หากปรากฏว่าองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดนั้นไม่สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้เป็นไป      
ตามที่กฎหมายก าหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาด าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่ก าหนดตามข้อ 45 (1) และ (2)  เป็นล าดับแรก เพ่ือมิให้ขัดหรือแย้งและไม่เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  การปรับปรุงหรือยกเลิกการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 47  หรือข้อ 48 โดยอนุโลม 

  ข้อ 50 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี             
เหตุพิเศษ ตามท่ี  ก.จ. ก าหนด 

  ข้อ 51 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว              
ตามภาวะเศรษฐกิจ ตามท่ี  ก.จ. ก าหนด 

  ข้อ 52 บ าเหน็จ บ านาญ ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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หมวด  4 

การคัดเลือก 

  ข้อ 53 การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือแต่งตั้ง          
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ด าเนินการได้ 4 วิธี ดังนี้ 
  (1) การสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ                   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งใน              
สายงานที่สอบแข่งขันได้ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  
  (2)  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ          
ราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  
  (3) การสอบคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารง              
ต าแหน่งในต่างสายงาน  หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน  หรือแต่งตั้ง              
ข้าราชการต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
  (4)  การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งใน    
ระดับที่สูงขึ้นในระดับควบส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง            
สูงขึ้นนอกระดับควบส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ หรือต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือแต่งตั้งข้าราชการต าแหน่งบริหารขององค์ การบริหารส่วน
จังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น      

ข้อ 54 การด าเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ           
ที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่ก าหนดในหมวดนี้ องค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นผู้ด าเนินการแทนต้องด าเนินการ
อย่างเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค 
และต้องเปิดโอกาสให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน  ที่มี คุณสมบัติ
ครบถ้วน และมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย  โดยประกาศผลการ
คัดเลือกให้ด าเนินการอย่างเปิดเผย     

 
ส่วนที่  1 

การสอบแข่งขัน 
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์
การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549  มีผลบังคับใช้เมื่อ 24 
กุมภาพันธ์ 2549 
  ข้อ  4  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ในกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)  เป็นผู้ด าเนินการ
สอบแข่งขันแทนได ้
  กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันใน
ต าแหน่งใดแล้ว และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ยังไม่หมดอายุ ห้ามมิให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดนั้นจัด
สอบแข่งขันในต าแหน่งเดียวกันอีก 
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  ในกรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ในจังหวัดนั้น
มีบัญชีสอบแข่งขันได้ในต าแหน่งใด ห้ามมิให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิด
สอบแข่งขันในต าแหน่งนั้นด้วย 

  ข้อ  5  ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันด าเนินการ ดังนี้ 
       (1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัดที่เกี่ยวข้องจ านวน 2 คน ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัด เป็นกรรมการ ปลัดองค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัด หรือท้องถิ่นจังหวัดแล้วแต่กรณีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที่อ านวยการสอบและด าเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จ าเป็น  โดยไม่ขัดต่อหลักสูตร
และวิธีการสอบแข่งขันและวิธีการเก่ียวกับการสอบแข่งขัน 
       (2)  แต่งตั้งคณะกรรมการออกและตรวจข้อสอบ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ที่เปิดสอบ ที่เป็นหรือเคย
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีระดับไม่ต่ ากว่าระดับ 8 หรือเทียบเท่า 
   มีหน้าที่ออกข้อสอบเป็นจ านวน 10 เท่าของจ านวนข้อสอบของการสอบ           
ภาค ข และตรวจข้อสอบภายหลังการสอบเสร็จสิ้นภายใน 5 วัน ทั้งนี้ กรณีข้อสอบปรนัยให้ตรวจและ
ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
       (3)  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ จ านวนไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าจังหวัดที่เก่ียวข้อง 
   มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกข้อสอบที่คณะกรรมการออกและตรวจสอบส่งมอบให้ได้
ข้อสอบตามจ านวนข้อสอบที่ก าหนดในการสอบภาค ข 
       (4) แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตข้อสอบ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดหรือ
ประจ าอ าเภอที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือข้าราชการส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 
แล้วแต่กรณี  เป็นเลขานุการ 
   มีหน้าที่ควบคุมกระบวนการผลิตข้อสอบ และเก็บรักษาข้อสอบให้เป็นไปอย่างรัดกุม
ไม่ให้ข้อสอบรั่วไหลได้ 
       (5) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คณะละ        
ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีระดับ 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 8 หรือเทียบเท่า 
   มีหน้าที่ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่โดยพิจารณา
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณา  ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
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       ( 6 )  แต่ งตั้ ง คณะกรรมการก ากับดู แลการด า เนิ นการสอบแข่ ง ขั น  จ านวน                    
ไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
เป็นประธาน นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการด าเนินการสอบแข่งขันในทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การประกาศสอบแข่งขันจนถึงการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องเป็นธรรม และให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ก าหนดโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีการด าเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้รายงาน
ผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน เพ่ือด าเนินการต่อไป 

  ข้อ 6 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งระดับต่าง ๆ 
ให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ก าหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน 
       ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการสอบปีละ 1 ครั้ง และให้ประกาศผล
ผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็น  ผู้ผ่านการสอบโดย
ไม่ต้องจัดล าดับที่ของผู้สอบได้ และบัญชีของผู้ผ่านภาค ก มีอายุ 3 ปี โดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถ
ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน และให้ค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง ตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในแต่ละระดับด้วย 
   1.  วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ก าหนดคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 
   ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุป
ความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล  ทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้
ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างก็ได้ 
   2.  วิชาภาษาไทย  ก าหนดคะแนนเต็ม  100 คะแนน 
   ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือ
ตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า 
ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
ดังกล่าว 
  ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ก าหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน 
       ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จัดสอบโดยให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้    
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้   
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง 
โดยก าหนดคะแนนเต็มวิชาละ หรืออย่างละ 100 คะแนน หรือวิชาหนึ่งหรืออย่างหนึ่ง 150 คะแนน และอีก
วิชาหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่ง 50 คะแนน ก็ได้ เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใด  และโดยวิธีใดให้ระบุ
ไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย 
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  ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ก าหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
       ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จัดสอบ โดยให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
  ข้อ 7  ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้  
       (1)  ชื่อต าแหน่งและจ านวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง 
       (2)  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบส าหรับต าแหน่งนั้น 
       (3)  เงินเดือนที่จะได้รับส าหรับต าแหน่งนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ 
       (4)  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
       (5)  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
       (6)  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ 
       (7)  การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด
เงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้องด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย  2 ปี จึงสามารถ
โอนไปด ารงต าแหน่ง ณ ที่แห่งอ่ืนได้ เว้นแต่เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติราชการแล้ว และมีเหตุผลความจ าเป็น
อย่างยิ่ง คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจพิจารณาให้โอนย้ายได้ตามที่เห็นสมควร 
       (8)  เรื่องอ่ืน ๆ หรือข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครสอบควรทราบ 
  การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบก่อน
วันที่เริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วัน และแจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุก
จังหวัด และส านักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจะประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมด้วย เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้ 

  ข้อ 8  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จ าเป็น และไม่ขัดต่อหลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการ
สอบแข่งขันนี้ แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

  ข้อ 9  ให้คณะกรรมการด า เนินการสอบแข่งขัน จัดให้มี เจ้ าหน้าที่ รับสมัครสอบ              
โดยให้มีก าหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันให้
คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเสนอแนะผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือประกาศขยายระยะเวลาการรับ
สมัครสอบได้ ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการแต่ไม่เกิน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการรับสมัคร
สอบ โดยจะต้องประกาศการขยายเวลานั้นก่อนวันครบก าหนดวันปิดรับสมัครสอบ 
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  ข้อ 10  ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา  ดังนี้ 
       (1)  ภาค ก ให้เสียค่าธรรมเนียมสอบ ต าแหน่งละไม่เกิน 100 บาท 
       (2)  ภาค ข และ ภาค ค ให้เสียค่าธรรมเนียมสอบ ดังนี้ 
   (ก)  ต าแหน่งระดับ 1 หรือต าแหน่งระดับ 2 ต าแหน่งละไม่เกิน 100 บาท 
   (ข)  ต าแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป ต าแหน่งละไม่เกิน 200 บาท 
  ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว เว้นแต่มี
การยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ตามข้อ 15  ให้จ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบ ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้ 

  ข้อ 11  ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่  
ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุ อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้ พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิ
เข้าสอบส าหรับการสอบแข่งข้ันครั้งนั้น 

  ข้อ 12 ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าสอบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 
10 วันท าการ 

  ข้อ 13  ให้ผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดสอบเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบในภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และเมื่อ
สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) โดยได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 14 
ให้เป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคอ่ืนต่อไปได้ 

  ข้อ 14  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตาม
หลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยไม่ต้องน าคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก) มารวม ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

  ข้อ 15  ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจท าให้เกิดความ     
ไม่เป็นธรรมในระหว่างด าเนินการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการสอบแข่งขัน รายงาน
ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน เพ่ือพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้นทั้งหมด หรือยกเลิกเฉพาะ
วิชาหรือเฉพาะภาคที่มีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตนั้น หากผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ได้ยกเลิกการ
สอบแข่งขันเฉพาะวิชาใด หรือเฉพาะภาคใดแล้ว ให้ด าเนินการสอบแข่งขันเฉพาะวิชานั้น หรือเฉพาะภาคนั้น
ใหม่ โดยผู้ที่ทุจริตหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ในการสอบแข่งขันครั้งนั้น ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันอีก 
  กรณีตรวจพบการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ภายหลังที่มีการสอบเสร็จสิ้นแล้ว            
แต่ก่อนประกาศผลการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการสอบแข่งขัน ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เมื่อปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดทุจริตในการสอบแข่งขันหรือมีส่วนร่วมในการ
ทุจริต ผู้ด าเนินการสอบแข่งขันอาจใช้ดุลยพินิจตัดสิทธิผู้สมัครสอบแข่งขันนั้นได้ 
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  กรณี ต ร ว จพบกา รทุ จ ริ ต ก า ร สอบแ ข่ ง ขั นภ ายหลั ง ป ร ะกาศผลกา รสอบแล้ ว                  
กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณามีมติเป็นประการใด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัด
สอบแข่งขันปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น หากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ด าเนินการ ให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ก ากับดูแล  เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ต่อไป ถ้าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร 

  ข้อ 16  เมื่อได้ด าเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขัน 
รายงานผลการสอบแข่งขันต่อผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน เพ่ือประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป 

  ข้อ 17  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

  ข้อ 18  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแล้ว ก่อนบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุครบก าหนดระยะเวลาที่ระบุ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรือก่อนมี
การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน    
30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 19  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ในต าแหน่งนั้นหรือ
ต าแหน่งอ่ืนที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัคร
สอบแข่งขัน และเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ก าหนด โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานต าแหน่งว่างต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพ่ือด าเนินการสอบแข่งขันให้แทน เมื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว และ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้มาเพ่ือขอรับการบรรจุแต่งตั้ง   
ในต าแหน่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานโดยชอบแล้ว ห้ามมิให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิเสธการ
บรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้  ให้ถือว่าการรายงานต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการร้องขอเพ่ือบรรจุแต่งตั้งแล้ว 
  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจ านวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังต าแหน่งดังกล่าว
ว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในล าดับถัดไปให้ด ารงต าแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียง
ตามล าดับที่ที่สอบแข่งขันได้ โดยห้ามมิให้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืน ใช้บัญชีสอบแข่งขันไปบรรจุแต่งตั้งได้ 
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  กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน 
สามารถอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือส่วนราชการอ่ืนภายในจังหวัดที่ประสงค์จะขอใช้บัญชี
สอบแข่งขันดังกล่าว สามารถใช้บัญชีเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือต าแหน่งอ่ืน ที่ก าหนด
คุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขัน  แต่ต้องเป็น
ต าแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด  
โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขอใช้บัญชีสอบแข่งขันในต าแหน่งอ่ืนที่มีระดับเดียวกันหรือ
ระดับสูงกว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่าจากบัญชีการสอบแข่งขันของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด
เดียวกันได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต าแหน่งที่ขอใช้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน
กับต าแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งและมีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุ
แต่งตั้ง และในขณะบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น โดยผู้
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งดังกล่าวต้องสมัครใจ 
  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสอบแข่งขันมาบรรจุและแต่งตั้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนด 

  ข้อ 20  ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็น
อันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 
       (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ 
       (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
       (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งใน
ต าแหน่งที่สอบได ้
       (4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่
ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน  ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการ
บรรจุ 
       (5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้
นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

  ข้อ 21  ผู้ใดถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก และเจ้าของบัญชีพิจารณาเห็นว่า
มีเหตุอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต่อไปตามเดิม ก็ได้ 
  กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ                    
รับราชการทหาร เมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการ                     
ในต าแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกที่จะบรรจุ             
ในครั้งต่อไป 
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  ข้อ  22  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
       (1)  กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้ส่งส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด และส าเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ และให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขันจ านวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทราบด้วย กรณีที่
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขัน ให้ส่งส าเนาประกาศรับ
สมัครสอบแข่งขัน จ านวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
       (2)  เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้รายงานต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขัน โดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
   ก.  บัญชีกรอกคะแนน    1  ชุด 
   ข.  ส าเนาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 1  ชุด 
       (3 )   หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้  หรือขึ้นบัญชี ไว้ตามเดิม                
ให้รายงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันยกเลิกหรือข้ึนบัญชีนั้น 
       (4)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอ่ืน ๆ นอกจากที่ก าหนดไว้เดิม ให้รายงาน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ภายใน 3 วัน ท าการ นับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลง 
 

ส่วนที่ 2 
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 

 
  ข้อ 76   การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน ตามข้อ 78  เพ่ือบรรจุ
บุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ใน
กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถด าเนินการได้อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการแทนก็ได ้

ข้อ  77  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันให้  ก.จ .จ.ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาด าเนินการโดย วิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธี
อ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  โดยก าหนดดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ผู้ด าเนินการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
(2) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ              

ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 
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  ข้อ 78   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันได้ในกรณี ดังนี้ 

(1) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 

(2) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาข้ึน เพ่ือเข้ารับราชการ 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ 

(3) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ 

(4) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงล าดับที่
ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  และได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 

(5) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 

(6) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความช านาญสูง  เข้ารับ
ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการ 
                             การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน ตามข้อ 78  เพ่ือบรรจุ
บุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ใน
กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถด าเนินการได้อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการแทนก็ได ้  

  ข้อ 79 การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามข้อ 78 (1)หรือผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษา
ขึ้นเพ่ือเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะตามข้อ 78 (2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนดพร้อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด 

(2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง    
จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้แทน
หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงหวัดเป็น กรรมการ  

     (3)  ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด   นอกจากนี้อาจใช้วิธี
สัมภาษณ์เพ่ิมเติมอีกก็ได้  และในการจัดล าดับผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจพิจารณาก าหนดให้ผู้มี
คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในล าดับต้น  สามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน 
หรือพิจารณาบรรจุตามองค์ประกอบอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 
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ข้อ  80 การคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ ตามข้อ 78 (3) ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อต าแหน่งที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับคัดเลือกส าหรับต าแหน่งนั้น เงินเดือนที่จะ
ได้รับ  วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร  แบบใบสมัคร  คุณวุฒิการศึกษา  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
ทั้งนี้  การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มรับสมัคร
คัดเลือกและจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 

(2) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่ก าหนด พร้อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกก าหนด  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ 

-ต าแหน่งระดับ  1  หรือต าแหน่งระดับ  2  ต าแหน่งละ  100  บาท 
-ต าแหน่งระดับ  3  ขึ้นไป  ต าแหน่งละ  200  บาท 

       ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครเสร็จ
เรียบร้อย ถูกต้องแล้ว 
       (3)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง    
จ านวนไม่น้อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้แทน
หน่วยราชการที่เก่ียวข้อง หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 
       (4)  ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์        
วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธี อ่ืนใด วิธีหนึ่งหรื อหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ในการนี้
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ หรือกรรมการทดสอบการ
ปฏิบัติงานหรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจ าเป็น 
       (5)  เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกรายงาน
ผลการคัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงล าดับตาม
ผลคะแนนตาม (4)  เพ่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะได้ประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกตามล าดับต่อไป 
       (6)  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่ง
ว่างเพ่ิมอีก  ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในล าดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือก
นั้น หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้  ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ 81    การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงล าดับที่ที่สอบได้ 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ 78 (4)  ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
       (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร  และหนังสือรับรองประวัติการรับ
ราชการทหารตามแบบที่ก าหนด พร้อมด้วยส าเนาหลักฐานการศึกษาและส าเนาหลักฐานการรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
       (2)  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นพ้นจากราชการ           
ทหารโดยไม่มีความเสียหายและมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน 180 วัน นับแต่       
วันพ้นจากราชการทหาร  
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       (3)  หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีต าแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่             
ให้ด าเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นได ้

  ข้อ 82    การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เนื่องจาก
ได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขัน
ได้ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 78 (5) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด            
เป็นผู้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
       (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอบรรจุเข้ารับราชการ
และเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15  วัน นับแต่วันครบก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง  

(2)  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้น         
เข้ารับราชการ 

(3) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีต าแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่             
ให้ด าเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นได้     

  ข้อ 83 การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความช านาญสูง เพ่ือบรรจุเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก  โดยด าเนินการตามที่ก าหนดในประกาศก าหนดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ใน
ฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ 84 เมื่อได้มีการด าเนินการคัดเลือก ตามที่ก าหนดในประกาศนี้  ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 1 ชุด และส าเนาประกาศ
รับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเริ่มรับสมัครคัดเลือก 
ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ  โดยให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จ านวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบด้วย 

     (2)  เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานไปยังคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน  5  วันท าการนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือด าเนินการ
คัดเลือกแล้วเสร็จ   โดยให้ส่งส าเนาบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  1  ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก  1  ชุด 
       (3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืน ๆ  
นอกจากที่ก าหนดไว้เดิมให้รายงานส านักงาน ก.จ. โดยด่วนที่สุด 
 

ส่วนที่  3 
การสอบคัดเลือก 

ข้อ 85  การสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถด าเนินการได้อาจร้อง
ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนก็ได้ 
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  ข้อ  86    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง  
จ านวนไม่น้อยกว่า  7  คน  ดังนี้ 
      (1)  กรณีการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารให้แต่งตั้ง
กรรมการ ประกอบด้วย 
   - ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ. 1 คน    เป็นประธาน 
   - ผู้แทนส่วนราชการใน ก.จ.จ. 2 คน   เป็นกรรมการ 
   - ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน     เป็นกรรมการ 
   - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      หรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 1 คน  เป็นกรรมการ 
   - ท้องถิ่นจังหวัด      เป็นกรรมการ 
   - ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    เป็นกรรมการ 
   - ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง   เป็นเลขานกุาร 
                  (2) กรณีการสอบคัดเลือกในสายงานผู้ปฎิบัติให้แต่งตั้งปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด 
เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
กรรมการ 

   ข้อ 87 คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการ
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการในเรื่องการกรอกคะแนนหรือ   
เรื่องอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจ าเป็น 

ข้อ 88 ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน  
สัมภาษณ์  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จ าเป็นและไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับ
การสอบคัดเลือกนี้  แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า   5 วันท าการ 

ข้อ 89  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 90  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อต าแหน่งที่จะ        
แต่งตั้ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  และข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครสอบ  
ควรทราบ 

ข้อ 91 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบโดยให้มีก าหนดเวลารับ
ใบสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ 

ข้อ 92 ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดใน 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตามข้อ 90 ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก          

ข้อ 93 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบ 
ไม่น้อยกว่า  5  วันท าการ 

ข้อ 94 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่
ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  ทั้งนี้ให้ค านึงถึงหลักวิชาวัดผลด้วย 

ข้อ 95 การสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค  แต่คณะกรรมการด าเนินการสอบ
คัดเลือกจะก าหนดให้ผู้สมัครสอบสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป หรือภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่งก่อนแล้ว  จึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 94  สอบในภาคอ่ืนต่อไปก็ได้ 
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ข้อ 96 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความ          

ไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดทราบ  เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิก
การสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว  ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  ส าหรับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

ข้อ 97 เมื่อได้ด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก
รายงานผลการสอบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือจะได้ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ต่อไป 

  ข้อ 98 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  ให้เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ  
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

  ข้อ 99 บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบ
คัดเลือกอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก  
  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีบัญชีสอบคัดเลือกในต าแหน่งใดองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดนั้น อาจขอใช้บัญชีจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่ืนในต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรื อต าแหน่งอ่ืนที่ก าหนดคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งนั้นได้เฉพาะในสายงาน
ผู้ปฏิบัติโดยให้ขอใช้บัญชีตามล าดับที่ 

ข้อ 100 ในการด าเนินการสอบคัดเลือก ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก 1 ชุด  และส าเนา

ประกาศรับสมัครสอบ 3 ชุด  ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเริ่มรับสมัคร     
ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ โดยให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัครสอบ จ านวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบด้วย 

(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งเอกสารไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันประกาศผลสอบดังต่อไปนี้ 
          (ก)  ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  1  ชุด 
          (ข)  บัญชีกรอกคะแนน  1  ชุด 
          (ค)  ส าเนาบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  2  ชุด 

(3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้  หรือขึ้นบัญชีผู้ใดไว้ตามเดิมให้รายงาน
ไปยังส านักงาน ก.จ.  ภายใน  7  วันท าการ  นับตั้งแต่วันยกเลิกหรือข้ึนบัญชีผู้นั้น 

(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ     
เข้าสอบก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ  นอกจากที่ก าหนดไว้เดิม ให้รายงาน
ไปยังส านักงาน ก.จ. ทราบโดยด่วนที่สุด 
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 ส่วนที่ 4 

การคัดเลือก 

  ข้อ  101  การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่ง    
ในระดับที่สูงขึ้น ตามข้อ 53 (4) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถด าเนินการได้ อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนก็
ได้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า  7 คน  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
  ในกรณีต าแหน่งบริหารว่างลง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส่วนรวมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือ ก.จ.จ.อาจร้องขอให้ ก.จ.เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกและพิจารณาโอนย้ายตามข้อ 170 วรรค
สองแทนก็ได ้

ข้อ 102  การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง          
ในระดับท่ีสูงขึ้น  ให้ด าเนินการได้  4  กรณี ดังนี ้

(1) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง         
ในระดับสูงขึ้นในระดับควบ ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ 

(2) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง       
ในระดับสูงขึ้น นอกระดับควบ  ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  

(3) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง       
ในระดับสูงขึ้น นอกระดับควบ ส าหรับต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(4) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  

  ข้อ 103 การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นในระดับควบ ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ ตามข้อ 102 (1)  ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก    

 การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามหลักเกณฑ์        
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด ภายใต้กรอบก าหนด  ดังนี้ 
      (1)  ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง         
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามประกาศก าหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
       (2)  ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่าน
มาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น  

    (3)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการ             
ปฏิบัติงานตาม (2)  โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

(ก)  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของต าแหน่งที่จะ 

ประเมิน 
(ค)  การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง 
(ง)   สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
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    (4) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะผ่าน       

การประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ ากว่าที่ ก .พ.ก าหนดไว้
เป็นมาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือน 

    (5) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ 104 การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้นนอกระดับควบ  ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตามข้อ 102 
( 2)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ  
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด ภายใต้กรอบก าหนด ดังนี้ 

    (1)  ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง        
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง   ตามประกาศก าหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
      (2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย    
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  และผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ        
เป็นกรรมการ โดยให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

    (3) ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ   
ของบุคคลและประเมินผลงานที่ผ่านมาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น 

    (4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) ก าหนดแบบ และวิธีการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3)  โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่งที่ 

จะประเมิน 
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง 
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ 
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 

    (5) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะผ่านการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ ากว่าที่ ก.พ.ก าหนดไว้เป็น
มาตรฐานส าหรับข้าราชการพลเรือน 
      (6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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  ข้อ 105 การเลื่อนระดับเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนี้ 
                          (1) การปรับต าแหน่งที่สูงขึ้นตั้งแต่  ระดับ  7ว  หรือ  7 วช  ให้ด าเนินได้ต่อเมื่อ 

    (ก)  ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว 
       (ข) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของต าแหน่ง
นั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคัญมากกว่าร้อยละ 50  ของปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะปรับระดับต าแหน่ง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)  ก าหนด 
                 (ค) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอปรับปรุงต าแหน่งนั้นเป็นระดับ 7ว 
หรือ 7  วช  ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
    (1)  รายละเอียดของภารกิจ  และปริมาณงานเพ่ิมขึ้นจนถึงขนาดต้องท าให้
มีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนั้นเป็นระดับ  7  ว  หรือ  7  วช 
    (2)  ระบุภารกิจที่จะมอบหมายให้ผู้ที่ขอปรับระดับต าแหน่งรับผิดชอบ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
    (3) เปรียบเทียบปริมาณงานก่อนและหลังการขอปรับปรุงการก าหนดระดับ
ต าแหน่ง 
    (4) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลปัจจุบันและภายหลังจาก มี
การปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหน่งนั้นแล้ว 
                        (ง) กรณีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  (ก.จ.จ.)  ให้สามารถปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหน่งนั้นเป็นระดับ  7  ว  หรือ  7  วช  ได้แล้วให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและลักษณะหน้าที่  ความ
รับผิดชอบปริมาณ  และคุณภาพของงานและผลงานของบุคคลที่ขอประเมินเข้าสู่ต าแหน่งในการปรับปรุง
ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 

                   (1) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมินซึ่งมีระดับสูงกว่าผู้ขอประเมิน 
1 ระดับ ที่ ก.จ.จ คัดเลือก  เป็นประธานกรรมการ                                                                 

           (2) ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน 2 คน    
เป็นกรรมการ 

           (3) ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง  1  คน   ที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาชีพที่ขอประเมิน  เป็นกรรมการ 
                                       (4) ท้องถิ่นจังหวัด  เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
                  (จ) เมื่อคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและคณะกรรมการประเมินผลงาน   
ได้ผ่านการประเมินคุณสมบัติและผลงานของผู้นั้นแล้ว  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งแต่งตั้งผู้นั้น
ด ารงต าแหน่งระดับ 7ว หรือ 7วช  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ก.จ.จ.) 
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          (2) การปรับต าแหน่งที่สูงขึ้นตั้งแต่  ระดับ  8 ว  หรือ  8 วช  9  ช  หรือ 9  ชช   

ให้ด าเนินการได้ต่อเมื่อ 
              (ก) ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว 
                    (ข) ลักษณะหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานต าแหน่งนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคัญมากกว่า  ร้อยละ50  ของปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับต าแหน่ง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ก าหนด 
               (ค) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เสนอขอปรับปรุงต าแหน่งนั้น  เป็นระดับ  8ว  
หรือ  8 วช  9 วช  หรือ  9 ชช ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) เพ่ือพิจารณา
ท าความเห็นเสนอคณะกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี
รายละเอียดประกอบด้วย 
        (1)  รายละเอียดของภารกิจ  และปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจนถึงขนาดต้องท า
ให้มีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งนั้นเป็นระดับ  8  ว  หรือ  8  วช  9  วช  หรือ  9  ชช 
             (2)  ระบุภารกิจที่จะมอบหมายให้ผู้ที่ขอปรับระดับต าแหน่งรับผิดชอบ
ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
    (3)  เปรียบเทียบปริมาณงานก่อนและหลังการขอปรับปรุงการก าหนด
ระดับต าแหน่ง 
    (4)  ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลปัจจุบันและภายหลังจากมี
การปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหน่งนั้นแล้ว 
       (ง)  กรณีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  (ก.จ.)  ให้สามารถปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหน่งนั้นเป็นระดับ  8 ว หรือ 8วช  9วช  หรือ  
9ชช  ได้แล้วให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ  ดังนี้ 
               1)  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  3  ปี  คุณสมบัติและ
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง  
ประกอบด้วย 
               1.  ผู้ทรงคุณวุฒิใน  ก. จังหวัด  ที่  ก.จ.จ. คัดเลือก   เป็นประธาน
กรรมการ 
                        2.   ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาชีพ                                           

           ที่ขอประเมิน  2  คน         เป็นกรรมการ 
                   3.  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                             เป็นกรรมการ 
                  4.  ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง  1  คน       

         ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน        เป็นกรรมการ 
                         5.  ท้องถิ่นจังหวัด                                      เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
            2)  แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา  จ านวน  3  คน 
ซึ่ง  ก.จ.  คัดเลือกเป็นกรรมการประเมินผลงานความช านาญการและความเชี่ยวชาญ 
  (จ)   เมื่อคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติ  และคณะกรรมการประเมินผลงานความช านาญ
การและความเชี่ยวชาญ  ได้ผ่านการประเมินคุณสมบัติ  และผลงานความช านาญการและความเชี่ยวชาญของ
ผู้นั้นตามเกณฑ์คะแนนที่ก าหนดแล้ว  ให้น าเสนอผลงานการประเมินคุณสมบัติและผลงานของผู้นั้น  ให้
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ก.จ.)  พิจารณา 
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  (ฉ)  กรณีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ก.จ.)  ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งแต่งตั้งผู้นั้นด ารงต าแหน่งระดับ  8  ว  หรือ  8  
วช  9  วช  หรือ  9  ชช  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ก.จ.จ.)  
ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้ยื่นผลงาน 
      การน าเสนอผลงานของผู้ที่จะประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ 8 ว หรือ  8 วช  9  วช  หรือ  9  ชช  ให้
น าเสนอแบบแสดงรายละเอียด  การน าเสนอผลงานตามที่ก าหนดขึ้นใหม่แนบท้ายประกาศนี้ 

  ข้อ  106    การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับท่ีสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 102 (4)  ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก  ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถด าเนินการได้อาจร้อง
ขอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนก็
ได้การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด ภายใต้กรอบก าหนด  ดังนี้ 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  7  คน ประกอบด้วย 
 -ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.จ.จ. 1 คน    เป็นประธาน 
 -ผู้แทนส่วนราชการใน ก.จ.จ. 2 คน   เป็นกรรมการ 
 -ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน     เป็นกรรมการ 
 -นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นกรรมการ 
   หรือผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 -ท้องถิ่นจังหวัด      เป็นกรรมการ 
 -ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    เป็นกรรมการ 
 -ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นเลขานุการ 
   ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง   

(2) เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ด าเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์   วิธีการประเมินหรือ 
วิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธตีามความเหมาะสม โดยก าหนดรายการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) สมรรถนะหลักทางการบริหาร  (150 คะแนน) 
        (1) วิสัยทัศน์และผลงาน  (70 คะแนน) 
            (ก) วิสัยทัศน์   จ านวน  20  คะแนน 

    วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือกผู้เข้า 
รับการคัดเลือก จะต้องจัดท าเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
           (ข) ผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต  จ านวน 25 คะแนน 

 ผู้ เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดท าเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ
ความส าเร็จมาแล้วและเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะน าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือ
หน่วยงานส่วนราชการอ่ืนได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จ านวนมากๆ หรือการ
คิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดท าเป็น
เอกสารน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดท ารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 
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                (ค) ความรอบรู้งานในหน้าที่   จ านวน 25 คะแนน 

  ความรอบรู้งานในหน้าที่   พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของต าแหน่ง
ที่จะแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กฎหมาย
เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานที่ปฏิบัติรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทาง
เศรษฐกิจ  สังคม   และการเมือง 

     (2)  ความสามารถในการบริหาร      (30 คะแนน) 
         (ก) ความรอบรู้ในการบริหาร จ านวน 10 คะแนน 
      ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น 

หลักการบริหารสมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์   เทคนิคการบริหารต่าง ๆ  
          (ข) ความช านาญการในการบริหาร  จ านวน 10 คะแนน 
              ความช านาญการในการบริหารพิจารณาจากการตัดสินใจ  การคิดเชิง 

กลยุทธ์ ความเป็นผู้น า  ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับ
การคัดเลือก 
            (ค) การบริหารงานบุคคล  จ านวน  10  คะแนน 

    การบริหารงานบุคคล   พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะ  
ในการสื่อสาร  การประสานสัมพันธ์ ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น 

      (3) บุคลิกภาพและภาวะผู้น า   (50 คะแนน) 
(ก) ความอุตสาหะ  จ านวน  5  คะแนน 
     พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่ในหน้าที่ก ารงาน

กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 
                                   (ข) มนุษยสัมพันธ์  จ านวน  5  คะแนน 

    มนุษยสัมพันธ์   พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
                                   (ค) ความสามารถในการสื่อความหมาย   จ านวน  5  คะแนน 

     ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
                             (ง) ปฏิภาณไหวพริบ   จ านวน   5  คะแนน   

     พิจารณาความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือตอบค าถาม
ในสภาวการณ์คับขันทันทีทันใด ไม่จ าเป็นต้องวัดความรู้ 

(จ) สร้างและประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กร  จ านวน 10 คะแนน 
     พิจารณาความริเริ่มสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กร 

โน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับและมุ่งวิสัยทัศน์ขององค์กร 
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  (ฉ) สนับสนุนผู้ อ่ืนทั้งในด้านการให้ค าแนะน าและการให้อ านาจ        

จ านวน 10 คะแนน 
       พิจารณาจากการให้การสนับสนุนผู้อ่ืนทั้งในด้านการให้ค าแนะน าและ

การให้อ านาจให้สามารถเจริญก้าวหน้า และมีความช านาญการในการบริหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในระดับ
บุคคล ทีมงานและระดับองค์กรในด้านทัศนคติการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 

  (ช) ริเริ่มเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  จ านวน 10  คะแนน 
         พิจารณาจาการริเริ่มเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ เป็น

ประโยชน์ต่อองค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ การให้การสนับสนุนผู้อ่ืนในองค์กรให้น าความคิด
ริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาปฏิบัติให้เป็นผลส าเร็จโดยมุ่งเน้นการสนับสนุน ด้านการก าหนดขอบเขต   
ขั้นตอนและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง 

  (ข) คะแนนคุณสมบัติ        50      คะแนน   
     (1)   เงินเดือน                 10 คะแนน 
     (2)   อายุราชการ     10        คะแนน   
     (3)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน 10   คะแนน 
     (4)  ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี    10  คะแนน 
     (5) วุฒิการศึกษา      5 คะแนน 
     (6)  การรักษาวินัย (ย้อนหลัง 5 ปี)   5 คะแนน 

      (3)   คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่ง หรือเรื่องอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับการคัดเลือกได้ตามความจ าเป็น  
      (4)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ด าเนินการคัดเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือกได้เท่าท่ีจ าเป็น  และไม่ขัดต่อเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนี้       แล้วให้ประธานกรรมการ
ประกาศก่อนวันด าเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  5  วันท าการ 
      (5)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก  โดยระบุรายละเอียดใน
เรื่องชื่อต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้า
รับการคัดเลือกส าหรับต าแหน่งนั้น  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  การประกาศผลการคัดเลือก และเรื่องอ่ืน ๆ  หรือข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครควรทราบ  
โดยให้ปิดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มรับสมัคร และจะ
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 
      (6)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยให้มีก าหนดเวลารับสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  15  วันท าการ 
      (7)   ข้าราชการผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม       
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร ตามประกาศ
ก าหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และได้รับ
เงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนในระดับที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้น   
      (8)  ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน 
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งนี้  จะต้องยื่นหนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
ตนสังกัดอยู่ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในประกาศการรับสมัคร 
      (9)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกก่อนวัน 
ด าเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  5  วันท าการ 
      (10)  ในการด าเนินการคัดเลือก ให้เลขานุการคณะกรรมการเสนอรายชื่อข้าราชการ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ใน
หลักเกณฑ์ท่ีจะเลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ต่อคณะกรรมการ  โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้ 
           (ก)  รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  และความต้องการของต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าที่ของต าแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการท างาน  การควบคุมบังคับ
บัญชา ความสัมพันธ์กับต าแหน่งอ่ืน และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ     ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  เป็นต้น   
           (ข) ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และประวัติส่วนตัวของผู้สมัครเข้า
รับ การคัดเลือก เสนอชื่อเพ่ือรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน  รวมทั้งประวัติการศึกษาการฝึกอบรม ดู
งาน  ประสบการณ์  ความสามารถ  ความช านาญ  หรือคุณลักษณะพิเศษ  ผลงานส าคัญพิเศษหรือผลงานที่
เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถของข้าราชการ ประวัติทางวินัยในอดีตของข้าราชการผู้นั้น   ซึ่งควรเป็นข้อมูล
ที่เก็บอย่างเป็นระบบ  และได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ  
           (ค)  ข้อมูลย้อนหลัง  2  ปี  เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจ าปีของผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกทุกคน และความเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสม  และความพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะ
เลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  ซึ่งได้ให้ไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ 

(11)   ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนสัมภาษณ์ และคะแนนคุณสมบัติแล้ว จัดล าดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุดและให้พิจารณาผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อน
ผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป  และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดล าดับผู้ที่คะแนน
เท่ากัน  ดังนี้ 

(ก)  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ 
(ข)  ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน

ต าแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
(ค)  ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต าแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจาก

เงินเดือนมากกว่า 
(ง)  ถ้าเงินเดือนเท่ากัน  ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
(จ)  ถ้าอายุราชการเท่ากัน  ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงกว่า 
(ฉ)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
(ช)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุ 

แก่กว่า 
 
      (12)  เมื่อได้ด าเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการ 
คัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงล าดับตามผล
คะแนน ตามข้อ (11)  โดยให้ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย  เพ่ือจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกตามล าดับต่อไป   
      (13)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ให้ด ารงต าแหน่งบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามล าดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
      (14)  กรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่างและภายหลังมีต าแหน่งว่าง
เพ่ิมอีกก็อาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในล าดับที่ถัดไปตามประกาศผล
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การคัดเลือกนั้นให้ด ารงต าแหน่งได้ หรืออาจด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้   ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ  107    เมื่อได้มีการด าเนินการคัดเลือกตามที่ก าหนดในประกาศนี้ ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด าเนินการดังต่อไปนี้ 
        (1) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 1 ชุด และส าเนาประกาศ
รับสมัครสอบ   2  ชุด  ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า  
7  วันท าการ โดยให้ส่งส าเนาประกาศรับสมัครสอบ จ านวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทราบด้วย 

(2)   เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานไปยัง
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน  5  วันท าการนับแต่วันเลื่อนและแต่งตั้งผู้ได้รับ
คัดเลือกตามข้อ 103 ข้อ 104 หรือข้อ 105 หรือวันประกาศผลการคัดเลือกตามข้อ 106  โดยให้ส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ส าเนาค าสั่งเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ    1  ชุด 
    (ข)  ส าเนาบัญชีการกรอกคะแนน       1   ชุด 
    (ค)  ส าเนาประกาศผลการคัดเลือก     1   ชุด 
       (3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืน ๆ  
นอกจากท่ีก าหนดไว้เดิมให้รายงานส านักงาน ก.จ. โดยด่วนที่สุด 

หมวด  5 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ  108   การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด                           
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ใน
ต าแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งใด อาจบรรจุ             
และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ โดยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่ืน หรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ส่วนราชการอ่ืนในต าแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการหรือต าแหน่งอ่ืนที่ก าหนดคุณวุฒิตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งนั้น  
  ส าหรับผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน หรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนตามวรรคสอง แต่ไม่ประสงค์จะไปบรรจุ
แต่งตั้งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอใช้บัญชี ยังถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม หรือตามบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถขอใช้บัญชีสอบแข่งขันในต าแหน่งที่มีระดับสูงกว่า 
มาบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งที่มีระดับต่ ากว่า จากบัญชีการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
ขอใช้บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดได้ โดยมีเงื่อนไขว่าบัญชีการสอบแข่งขันต้องเป็นกลุ่ม
ต าแหน่งเดียวกันซึ่งมีคุณวุฒิเหมือนกัน    ในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันในต าแหน่งนั้น ผู้
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งดังกล่าวต้องสมัครใจ  โดยไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงล าดับของ
บัญชีการสอบแข่งขัน 
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มิให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณี การบรรจุและแต่งตั้งตาม ข้อ 110 ข้อ  

115  ข้อ 116  ข้อ 122  และข้อ 132    

ข้อ  109    ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในล าดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด 
ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือขาด   
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจาก  ก.จ. อยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขันจะ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้ 

  ข้อ  110    ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. อาจบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญ
สูงเขา้รับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

  ข้อ  111    องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอขอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้ช านาญการจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้ 

(1) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความจ าเป็นที่         
จะต้องใช้บุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความช านาญงานในระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการหรือผู้
ที่มีความรู้  ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน  

(2) มีการก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการ เพ่ือรองรับลักษณะหน้าที่ ความ
รับผิดชอบตาม (1)  โดยพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพ         ของงาน
ในต าแหน่งนั้น ดังนี้ 

        (ก)  ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 9   
          (ข)  ต าแหน่งผู้ช านาญการ  ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 6  ระดับ 7  หรือระดับ 8   

  ข้อ  112    กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ 
ราชการที่จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ช านาญการในองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ให้เสนอเหตุผลและความจ าเป็น ค าชี้แจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้อง
เป็นผู้ที่    มีความรู้ ความสามารถและความช านาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการ แล้วแต่กรณี 
และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานในต าแหน่งที่ขอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา  
ประวัติการท างาน  และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ ให้ ก.จ.จ. พิจารณา 
  ในเหตุผลค าชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
  (1)  บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ  ต าแหน่งที่จะบรรจุ และระดับต าแหน่ง  
  (2)  รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของต าแหน่งที่จะบรรจุ 
  (3)  เหตุผลความจ าเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
  (4)  ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้ 

  ข้อ  113    กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ 112  แต่
ยังมิได้ก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการตามที่ก าหนดในข้อ 111 (2)    ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการข้ึนใหม่หรือปรับเกลี่ยจากต าแหน่งอื่นให้ก.จ.จ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดในหมวด 2 ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง  หรือ 
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี  
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  ข้อ  114    เมื่อ ก.จ.จ.  ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ช านาญการ ในต าแหน่งใด ระดับใด แล้ว ให้ก าหนดอันดับเงินเดือนและข้ันเงินเดือนที่จะให้ได้รับ  โดย
ขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ ากว่าจุดกึ่งกลางระหว่างข้ันสูงและขั้นต่ าของอันดับ
เงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 

ข้อ  115    ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่  ก.จ.จ. เห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน           
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ในกรณีดังนี้ 

(1) การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การ            
บริหารส่วนจังหวัดเพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  

(2)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่  ก.จ. ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือ   
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

(3)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่  ก.จ.จ. อนุมัติให้                     
ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ 

(4)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึง  ล าดับ
ที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ ถูกยกเลิกไปแล้ว 

(5)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามก าหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ  116    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระท าการใด 
ๆ  ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็น 
ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในหมวด 1 
หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม   
ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร   ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มี      
สิทธิได้นับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย           
การรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพ่ือ
ประโยชน์ตามประกาศนี้ และตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือน ว่าผู้นั้น มิได้
เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ 

  ข้อ  117    เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการ 
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนต าแหน่งในระดับเดียวกัน
ไว้ส าหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 

  ข้อ  118    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร  
ตามข้อ 117   หากผู้นั้นประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมจะต้องยื่นค าขอ
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พร้อมด้วยหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน  180 วัน นับ
แต่วันพ้นจากราชการทหาร 

  ข้อ  119    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร  
ตามข้อ 118  หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระท าการใด ๆ  ใน
ระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง   หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อีกท้ังได้ผู้นั้นได้ยื่นค าขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ภายใน 180  วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิมที่สงวนไว้  โดยให้
ได้รับเงินเดือน ดังนี้ 

    (1)  ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป                
แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้รับเงินเดือน
ในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งข้ัน 

 ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อน าเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะ          
เวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้        
สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกิน               
ครึ่งข้ัน   
      (2)  ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผู้มีอ านาจ สั่ง
บรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 
      (3)  ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษ          
ของปีที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ   
6 เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพิ่มจากข้อ (2) ได้อีก         
ไม่เกินครึ่งข้ันส าหรับระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการค านวณครั้ง      
สุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ  (1) วรรคสอง 
      ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นั้น จะต้อง               
ไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินข้ันสูงของอันดับ            
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดับเดิม 

  ข้อ  120    ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้
ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงาน
ดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ด้วย 

ข้อ  121    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ออกจากราชการไปรับราชการทหาร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเดิม ภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  ให้น าความที่ก าหนดไว้ในข้อ 
118  และข้อ 119  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการที่กล่าวถึงโดยอนุโลม   
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ข้อ  122    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้          
ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ   ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็ม
เวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายใน
ก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว   ให้สั่งบรรจุและ   แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 

ข้อ  123    เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออก       
จากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ   ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่งในระดับ
เดียวกันส าหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วัน
ไปปฏิบัติงานดังกล่าว 

  ข้อ  124    ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออก
จากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ   ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม  จะต้อง
ยื่นค าขอบรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการท างานตามแบบท่ีก าหนด ก่อนวันสิ้นสุดก าหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ  ไม่น้อยกว่า 30 วัน  

ข้อ  125    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารและประวัติการท างานตาม   ข้อ  
124   หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและผู้นั้นมีประวัติในการท างานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มี
ความเสียหายและยื่นค าขอบรรจุกลับภายในก าหนด   ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งบรรจุผู้นั้นกลับ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิม     โดยให้
ได้รับเงินเดือน ดังนี้  

    (1)  ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน       
ดังกล่าวตั้งแต่  6  เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สั่งบรรจุผู้นัน้กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การ    
บริหารส่วนจังหวัด โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น ถ้ามีเศษของ 6 
เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อน าเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อน
ออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น  
      (2)  ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงาน     
ดังกล่าวครบ 1 ปี ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 
      (3)  ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน                
ดังกล่าวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษของปีที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหากมี  
ระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม       
เพ่ิมจากข้อ (2) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นส าหรับระยะเวลาที่ค านวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือ    จาก
การค านวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณาค านวณตามเกณฑ์ ข้อ (1) วรรคสอง 
      ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นั้น จะต้อง       
ไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกิน    ขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งระดับเดิม 
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  ข้อ  126    ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหากผู้ใด        
ไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในสายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในหมวด  6  ว่าด้วยการย้ายข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ด้วย 

  ข้อ  127    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติ
คณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความ
เสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เดิมภายในก าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว    ให้น าความที่
ก าหนดไว้ในข้อ 124  และข้อ 125  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 

ข้อ  128    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว  และไม่ใช่  
เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องยื่นค าขอตามแบบ และเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 

(1) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่น            
ขอกลับเข้ารับราชการ 

(2) ส าเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ 
(3) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเดิมซึ่งมี

ต าแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
(4) ส าเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่จะบรรจุ 
(5) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(7) ส าเนาหนังสือส าคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล                  

หรือหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี) 
(8) ส าเนาค าสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ 

  ข้อ  129    ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารตามข้อ 128 และ   
ประวัติการรับราชการและการท างานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ  130    การพิจารณาเพ่ือบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ ให้      
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการ
ยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะบรรจุ           
และแต่งตั้งตามที่  ก.จ. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือได้รับอนุมัติจาก ก.จ.  

(3)  กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่  ก.จ. ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีระดับควบ
ในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งระดับใดระดับหนึ่งที่เป็น    ระดับควบ
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ในสายงานนั้น ขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับต าแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ 
ก.จ. มิได้ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีระดับควบ ต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งนั้น ขึ้นบัญชี รอการเลื่อน
ระดับต าแหน่งอยู่   เว้นแต่ ผู้ที่จะกลับเข้ารับราชการนั้น เป็นผู้ที่ออกจากราชการไปด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือลาออกจากราชการเพื่อติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ          หรือเป็นผู้ที่ออกจาก
ราชการไปเพราะถูกยุบเลิกต าแหน่ง  

  ข้อ  131    การบรรจุและแต่งตั้งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามที่ประกาศนี้  ให้นายก                
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ         
ที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ 

ข้อ  132    การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนผู้
ขอโอนมาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามที่ก าหนดในหมวด 8 

ข้อ  133    ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด                
ต าแหน่งใดต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่             
ก.จ. ก าหนด 

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ  ก.จ. รับรอง 

กรณีมีเหตุผลความจ าเป็น  ก.จ.  อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก็ได้ 

  ข้อ  134    ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ                
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด   หากภายหลังปรากฎว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นโดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี  หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและ
ภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความ
เห็นชอบของ  ก.จ.จ.  สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้
ปฏิบัติไปตามอ านาจและ  หน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับ หรือ  มีสิทธิจะได้รับจาก
ทางราชการก่อนมีค าสั่งให้ออกนั้น   และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว     ให้ถือว่า เป็นการสั่งให้
ออกเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ข้อ  135    การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่ง                
ที่  ก.จ.จ.  ยังมิได้ก าหนดต าแหน่ง จะกระท ามิได้ 

ข้อ  136    การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  

ข้อ  137    ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องด าเนินการในรูป
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คณะกรรมการ  และในกรณีท่ีไม่ผ่านการประเมินไม่ควรให้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจาก       
ราชการได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก  ก.จ.จ.  

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้ถือเสมือนว่า ผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการ              
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือน              
หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

  ข้อ  138    ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ       
พิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัด  และข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน       
ซึ่งโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 

  ข้อ  139    ภายใต้บังคับข้อ  148 (2)  ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 138  ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเวลาหกเดือน
นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นต้นไป 
  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง              
จริงจัง  มีความเท่ียงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวน          
การเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  140    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ              
หน้าที่ราชการได้ตามความเหมาะสม  แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่       
ความสามารถในการปฏิบัติงาน   ปริมาณงาน   คุณภาพของงาน   ความอุตสาหะ   ความรับผิดชอบ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง  คุณธรรม  การปฏิบัติตนตามกรอบ
ของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย    
  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่                     
ราชการให้เป็นไปตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด  แล้วรายงานให้ ก.จ.จ.  ทราบ 

  ข้อ  141    ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
  ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติ           
หน้าที่ราชการปฏิบัติ  และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ         
งาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการ     
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  ข้อ  142    ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการท ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน       
เสนอผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 

  ข้อ  143    ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน  ซึ่งอย่างน้อยต้อง
แต่งตั้งจากผู้มีหน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน 
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  ข้อ  144    ให้คณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ                 
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนดไว้ ในข้อ  140  ท าการประเมินสองครั้ง  โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้ว
เป็นเวลาสามเดือนและประเมินครั้งที่สอง  เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ราชการครบ 
หกเดือน  เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง  
เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลาคลอดบุตร  ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน  ลาปุวย
เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเม่ือทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 
  ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ  148 (2)  เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

  ข้อ  145    ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  และในกรณีมี
กรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจท าความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 

  ข้อ  146    เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการตามข้อ  144  แล้ว  ให้ประธานกรรมการ   
รายงานผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ 
       (1)  ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ  140                 
ให้รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว   หรือเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตาม                     
ข้อ 148 (2)  แล้ว 
       (2)  ในกรณีที่ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อ  140  ให้          
รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง 

  ข้อ  147    เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานตามข้อ  146 (1) แล้ว ให้    
ประกาศว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 
และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้  ไปยัง ก.จ.จ. ภายในห้าวันท าการนับแต่วันประกาศ 

  ข้อ  148    เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานตามข้อ  146 (2)  ให้
ด าเนินการดังนี้ 
       (1)  ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการให้นายก            
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 146 และมีค าสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดย
ความเห็นชอบของ ก.จ.จ.  ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับรายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ  และ  ส่ง
ส าเนาค าสั่งให้ออกไปยัง ก.จ.จ.  ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่มีค าสั่ง 
       (2)  ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
จนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน  
แล้วแต่กรณี  ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน  แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพ่ือท าการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
       ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุด
ระยะเวลาที่ขยายแล้ว  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
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ราชการของผู้นั้นยังต่ ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก    ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีค าสั่งให้ผู้นั้นออก
จาก   ราชการ  โดยน าความใน (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ  149    การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวัน     ที่
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย  และให้นับวัน
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น  และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้นของเดือน
สุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย  ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือน
นั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา 

  ข้อ  150    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่          
ราชการ  ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ  ย้าย  โอน  หรือออกจากราชการไป       
รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ    
ดังนี้ 
       (1)  กรณีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับ
เพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับ
ต าแหน่งเดิม  ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
       (2)  กรณีย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ        
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม  ถ้าย้ายไปด ารงต าแหน่งในต่างสายงานให้เริ่ม
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
       (3)  กรณีโอนมาด ารงต าแหน่งใหม่  ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่  เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่         
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 
                  (4)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ    
ทหาร  เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสาย
งาน  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับต าแหน่งเดิม 

ข้อ  151    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดแล้ว    
หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิม  หรือต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกับต าแหน่งเดิมที่ผู้
นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ. แต่ ทั้งนี้   ไม่
กระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอ านาจหน้าที่  และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดท่ี
ไดร้ับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่  ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนตามวรรคหนึ่ง  ให้รับเงิน          
เดือนในขั้นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั้ง       
ให้ด ารงต าแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
  ข้อ  152   ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีต าแหน่งบริหารและต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีผู้ด ารงต าแหน่งอยู่เดิมว่างลงหรือต าแหน่งว่างที่ก าหนดขึ้นใหม่  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานต าแหน่งว่างนั้นให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 7 วันนับแต่วันที่
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ต าแหน่งว่างและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างนั้น 
ภายใน  90  วัน  นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ประสงค์จะบรรจุและ
แต่งตั้งแทนต าแหน่งว่างให้รายงานเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 ในการด าเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารหรือต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีว่างตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ให้ด าเนินการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่ืนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารหรือต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระดับเดียวกับต าแหน่งที่ว่าง
ภายใน 15 วัน นับแต่ต าแหน่งว่าง 
   2. กรณีไม่ประสงค์จะด าเนินการตาม 1 หรือหากครบก าหนด 15 วัน แล้วยังไม่อาจ
ด าเนินการสรรหาได้ ให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อด าเนินการสรรหาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังนี้       

    (1) คัดเลือกเพ่ือโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งบริหารจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่ืนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน ตามข้อ  170  

   (2) ให้ด าเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือก ตามที่ก าหนดในหมวด 4  
ว่าด้วยการคัดเลือก แล้วแต่กรณี 
                           (3)  ใหด้ าเนินการโดยการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน ซึ่งด ารงต าแหน่ง
บริหารหรือข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งบริหารโดยมีหนังสือรับรองจาก
ส่วนราชการต้นสังกัด ตามข้อ 180 วรรคสอง และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่
จะแต่งตั้งนั้น  

หมวด  6 
การย้าย 

  ข้อ  153    การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่ง ไปแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งอีกต าแหน่งหนึ่ง   ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
เดียวกัน  โดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ี ก.จ.ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง   

  ข้อ  154    การยา้ยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้พิจารณาถึงเหตุผลความ            
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหลัก และอาจ
พิจารณาความจ าเป็นอ่ืน ๆ  ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย 

  ข้อ  155    การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในสายงานเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิม และให้ได้รับเงินเดือน          
ในขั้นเดิม  ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นตามข้อ  154  

  ข้อ  156    ภายใต้บังคับข้อ 157  ข้อ 158  และ ข้อ 160  การย้ายข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ให้กระท าได้ในกรณี 
ดังนี้ 
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      (1)  กรณีเป็นต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นในระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปด ารงต าแหน่ง     
สายงานอ่ืนนั้น ในระดับเดียวกัน และให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม    ทั้งนี้    ข้าราชการองค์การบริหาร    ส่วน
จังหวัดผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามที่ ก.จ.ก าหนดไว้ใน   มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  แต่ไม่จ าต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้อง         มาก่อน 
และให้พิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นตามข้อ  154  ด้วย 
      (2)  กรณีเป็นต าแหน่งสายงานที่ไม่ใช่สายงานที่เริ่มต้นในระดับเดียวกันให้สั่งย้ายไปด ารง
ต าแหน่งสายงานอ่ืนนั้น ในระดับเดียวกันและให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม  ทั้งนี้  ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามที่ ก.จ.ก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง แต่ไม่จ าต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานนั้นหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  มาก่อน  และให้
ด าเนินการ ดังนี้  
   (ก)  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอค าร้อง        
ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นนั้น และให้ใช้แบบประเมินท้ายประกาศนี้   
   (ข)  ให้พิจารณาแต่งตั้งจากข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นก่อน        
เป็นล าดับแรก หากไม่มีผู้ประสงค์จะขอย้าย จึงพิจารณาจากข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน  
เป็นล าดับถัดไป 
   (ค)  ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน 
   (ง)   ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นจะต้องได้คะแนน 
จากผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาแต่ละท่านไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ ส าหรับต าแหน่ง ที่ต้องใช้เทคนิค
เฉพาะให้ทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย 
              (จ) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตั้งเกินกว่าจ านวนต าแหน่งว่างให้น าคะแนนผลการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน  แล้วจัดท าบัญชีเรียงตามล าดับคะแนนรวม เสนอ ก.จ.จ.ให้ความ
เห็นชอบ หาก ก.จ.จ.เห็นควรก าหนดรายการประเมินเพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์  การทดสอบ  
ก็อาจพิจารณาก าหนดเพ่ิมเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้จัดเรียงตามล าดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกล่าวให้
มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ ก.จ.จ. เห็นชอบ การแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงล าดับที่ในบัญชีดังกล่าว 
   (ฉ) กรณีการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในสายงานอื่น  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดของผู้ขอโอนเป็นผู้ประเมินแล้วส่งผลการประเมินให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะรับโอนด าเนินการต่อไป   

  ข้อ  157    กรณีการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น และไม่
เคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  หากจะย้ายข้าราชการผู้นั้นไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3    ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งซึ่งอยู่ในสาย
งานที่จะย้าย  และบัญชีการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกได้ยังไม่ถูกยกเลิกด้วย  เว้นแต่ผู้นั้นได้รับคุณวุฒิที่
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  โดยได้รับทุนรัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวง     ทุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าหนดใหค้ัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้  (แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548) 
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  ข้อ  158    การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน           
สายงานที่ก าหนดเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้อง
ผ่านการประเมินบุคคล และการปฏิบัติงานหรือผลงาน  ตามที่ก าหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลื่อนและแต่งตั้ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นด้วย 

  ข้อ  159   การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารงต าแหน่งบริหารของ              
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน  ผู้นั้นจะต้องด ารงต าแหน่งในระดับ
เดียวกันกับต าแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั้งและต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของ
ต าแหน่งสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่  โดยจะต้องปฏิบัติราชการหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องในต าแหน่ง                 
นักบริหาร...ในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

  ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามวรรคหนึ่ง  หากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงานให้ด าเนินการโดยวิธีสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยน
สายงานในสายงานนักบริหารเป็นสายงานนักบริหารในต าแหน่งอื่น โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับ
การสอบคัดเลือก แต่ไม่จ าเป็นต้องทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป โดยไม่มีการข้ึนบัญชีไว้ 

  ข้อ  160    การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารงต าแหน่งใดไปแต่งตั้ง         
ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่ต่ ากว่าต าแหน่งสายงานเดิม หรือมีระดับต่ ากว่าเดิม หรือย้ายข้าราชการ          
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในต าแหน่งสายผู้บริหารไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายผู้ปฏิบัติงาน ให้กระท า    ได้
ต่อเมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจาก  ก.จ.จ.  
  ในการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ก.จ.จ. ต้องพิจารณา        
โดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ          
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบ
ขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี้  แต่   ถ้าผู้นั้น
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว  ให้ได้รับ    เงินเดือนใน
ขั้นสูงของอันดับเงินเดือน   ส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 

  ข้อ  161    ในการสั่งย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ให้ค านึง      
ถึงโอกาสในความก้าวหน้าของข้าราชการในการเลื่อนระดับสูงขึ้นในต าแหน่งที่ก าหนดส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณด์้วย ซึ่งอาจท าให้ข้าราชการผู้นั้นมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในสายงานที่แต่งตั้งใหม่ไม่ครบ
ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้ 

  ข้อ  162    เมื่อมีค าสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ด ารง           
ต าแหน่งใดแล้ว    ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งหน้าที่ และความรับผิดชอบของต าแหน่งดังกล่าว ให้ข้าราชการ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นทราบในวันที่ไปรายงานตัวรับมอบหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนั้นต่อไป 

หมวด  7 
การโอน 
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  ข้อ  163    การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนึ่งไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง 
ให้โอนและแต่งตั้งจากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  (1)  ผู้สอบแข่งขันได้  หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้ได้รับ                  
การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนั้น   

กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุญาตจากนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ไปสอบแข่งขัน   สอบคัดเลือก   หรือคัดเลือก   ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนแล้ว    เมื่อประสงค์จะโอนไปด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขัน   สอบคัดเลือก
หรือคัดเลือกได้นั้น   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพ่ือให้ความเห็นชอบให้พ้นจากต าแหน่ง  โดยออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งวันเดียวกันกับค าสั่งของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่รับโอน  เว้นแต่ผู้นั้นอยู่ระหว่างถูกด าเนินการ
ทางวินัยอย่างร้ายแรง  หรือกรณีอ่ืนที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ชะลอ
การโอน 
  กรณีตามวรรคสอง   คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   สามารถมีมติ
เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งและหน้าที่ได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้ง
ค าสั่งรับโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จะรับโอน โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกครั้ง  แล้วรายงานคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ 

  (2)  ผู้ได้รับการคัดเลือก โดย ก.จ.จ. ได้มี มติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด        รับ
โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมตามข้อ 
170 

  (3)  ผู้ขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนต าแหน่งในต าแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน        
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามข้อ 178 

  ข้อ  164    ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษท่ี             
ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือการแต่งตั้ง              
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน     
ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกนั้นเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่ืน  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะบรรจุหรือแต่งตั้งนั้น เสนอเรื่องการขอรับโอนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่
จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือก แล้วแต่กรณี  ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

  ข้อ  165    ในการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับ              
คัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก  ให้องค์การ   บริหาร
ส่วนจังหวัดที่จะรับโอนมีหนังสือแจ้งความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ให้       องค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนทราบ    และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิม  ของผู้ที่จะ
โอนเสนอเรื่องการให้โอนข้าราชการผู้ที่จะโอนไปนั้นให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม      ข้อ 179  

  ข้อ  166    ในการออกค าสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การ         
บริหารส่วนจังหวัดที่จะรับโอน และการออกค าสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่งและ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมตามมติของ ก.จ.จ. ของแต่ละแห่ง ตามข้อ  164  และข้อ 165  
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองแห่งประสานกัน เพ่ือออกค าสั่งการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่งและหน้าที่ โดยก าหนดให้มีผลในวัน
เดียวกัน   
  166 ทวิ กรณีการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนหรือข้าราชการประเภทอื่น เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค าสั่งการรับโอนข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน หรือส่วนราชการอ่ืน ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือขอความเห็นชอบให้พ้น
จากต าแหน่ง โดยก าหนดวันออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งเป็นวันเดียวกันกับค าสั่งรับโอนเมื่อมีค าสั่งรับโอนแล้ว
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ 

  ข้อ  167    ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่   
สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน ได้รับ        
เงินเดือน  ดังนี้ 
      (1)  กรณีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิม  และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ ากว่าหรือ      
เท่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ  แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่
ได้รับอยู่เดิม 
      (2)  กรณีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าเดิม  และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ า         
กว่าหรือเท่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับ        
เงินเดือนในอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษไม่       
จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้น
เงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี้ 
      (3)  กรณีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับต่ ากว่าเดิม  และผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่า           
คุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีท่ี         
มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม  ตาม
ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี้  
และหากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับ
คัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ ที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน  ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องด าเนินการ
สอบแข่งขันนั้น 

  ข้อ  168    ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะด าเนินการ  
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกใน
กรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสอบแข่งขัน  ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิก็ได้   หากมีการระบุเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ในประกาศสอบแข่งขัน หรือ
คัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันในครั้งนั้น 
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  ข้อ  169    ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่
สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือน        
ตามท่ีก าหนดในหมวด  3  ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน     
แล้วแต่กรณี 

ข้อ  170    ภายใต้บังคับข้อ 163  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส่วนรวม เมื่อได้รับการร้องขอ
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   อาจประสานการโอน
และมีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่
ประสงค์ขอโอนมาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในต าแหน่งบริหาร      โดยให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีต าแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงและ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะด าเนินการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่ืน มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารที่ว่างในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนคณะหนึ่งจ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน  

ข้อ  171  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน  ตามข้อ 170  
วรรคสองให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ 
  (1) กรรมการใน ก.จ.จ.   เป็นประธานกรรมการ 
  (2) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 
  (3) ผู้แทนหน่วยราชการ   เป็นกรรมการ 
  (4) ผู้ทรงคุณวุฒิ    เป็นกรรมการ 
  โดยให้กรรมการคัดเลือกเพ่ือรับโอนทั้ง 3 ฝุาย ตาม (1) (2) (3) และ (4) มีจ านวนฝุาย 
ละเท่ากันและเมื่อรวมกับกรรมการคัดเลือกตาม (1) แล้ว ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 7 คน 
  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งเป็น 
  ข้อ  172    กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้แทนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามข้อ 171 (2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีระดับไม่ต่ ากว่าระดับของต าแหน่งที่จะ
คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งในต าแหน่งนั้น  

ข้อ  173    กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจาณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยราชการตาม 
ข้อ 171(3) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการซึ่งมีระดับไม่ต่ ากว่าระดับของ
ต าแหน่งที่จะคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งในต าแหน่งนั้น 
  ข้อ  174  กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 171(4) ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนที่มีความรู้   ความสามารถในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้าน
กฎหมาย ซึ่งอาจเป็นข้าราชการ หรือบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าว   
  ข้อ  175 เลขานุการ คณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนตามข้อ 171 วรรคสาม  
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
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      ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน ท าหน้าที่ในงานด้านธุรการ             
ต่าง ๆ  ของคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 

  ข้อ  176    หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่มี            
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือโอนตามข้อ 170  ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการคัดเลือก  ผู้
ด ารงต าแหน่งบริหารเพ่ือแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่ก าหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  ข้อ  177    ให้คณะกรรมการคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดและได้
แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แล้วประกาศผลการคัดเลือก
เสนอให้  ก.จ.จ. พิจารณารับโอน 

  ข้อ  178    ภายใต้บังคับข้อ 163   เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด               
อาจโอนสับเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในต าแหน่งเดียวกันได้ โดยความสมัครใจของ
ข้าราชการผู้โอน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เก่ียวข้องได้ตกลง
ยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เก่ียวข้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ.เมื่อ  
ก.จ.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม 
  การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจกระท าได้โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอน   และได้รับความยินยอมจาก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะรับโอนนั้น    เมื่อ  ก.จ.จ. ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่ไม่สูง
กว่าเดิม และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม 
  การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคสองมาด ารงต าแหน่งในระดับ             
ต่ ากว่าเดิมอาจกระท าได้ต่อเมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นสมัครใจและได้รับความเห็นชอบจาก  
ก.จ.จ.   ในการนี้  ก.จ.จ. ต้องพิจารณาโดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ  
โดยก าหนดให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั้น
เงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับ   เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท้ายประกาศนี้  แต่หากผู้นั้น
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับส าหรับ
ต าแหน่งนั้น   

ข้อ  179    การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่ก าหนดในหมวดนี้          
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีค าสั่งรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด             
ดังกล่าวให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือก ตามข้อ 164 หรือต าแหน่ง        
ที่ ก.จ.จ. มีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ตามข้อ 170  และข้อ 178  และ ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมมีค าสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้นั้นพ้นจากต าแหน่ง    ทั้งนี้ ให้    ก าหนดวันที่ในค าสั่งรับโอนและค าสั่ง ให้พ้นจากต าแหน่งให้มี
ผลในวันเดียวกัน 
 

การสั่งการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการสั่งให้ข้าราชการองค์การ 
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บริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.จ.จ.  

หมวด  8 
การรับโอน 

ข้อ  180    การรบัโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนและการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนที่ 
ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการ      คัดเลือกใน
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณีพิเศษตามข้อ 115 (2)  โดยให้ด ารงต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือ  ได้รับการ
คัดเลือกนั้น และให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิส าหรับต าแหน่งนั้น  เว้นแต่ ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ 
ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้าไม่มีข้ันเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับ
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ได้รับ
อยู่เดิมตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งท้ายประกาศนี้  แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่
สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนั้น 
  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตามวรรคหนึ่ง   มา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในต าแหน่งบริหาร ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ได้รับการคัดเลือก   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตาม   ข้อ  
152 (3) ขอ้ 170 และข้อ 176  โดยให้มาด ารงต าแหน่งในระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม และให้ได้รับเงินเดือน ในขั้นที่
ไม่สูงกว่าเดิม 

ข้อ  181    ในกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือ                    
ข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมา       
แต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ  
ก.จ.จ.   โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์การท างาน และความช านาญ
การของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เมื่อ  ก.จ.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งรับโอน  และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการ    องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด  ให้  ก.จ.จ. เป็นผู้
ก าหนดแต่จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความช านาญ
ในระดับเดียวกัน 

ข้อ  182    การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมา       
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ  180  และข้อ  181  ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีค าสั่งให้รับโอนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ให้มี
หนังสือแจ้งการรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนออกค าสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งและหน้าที่  
ทั้งนี้    ให้ก าหนดวันที่ในค าสั่งรับโอนและค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งเป็นวันเดียวกัน 

การออกค าสั่งรับโอนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม                  
วรรคหนึ่งให้  ก.จ.จ. ให้ความเห็นชอบก่อน 
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ข้อ  183    การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมา    
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

    (1)  ต าแหน่งที่จะน ามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน  
    (2)  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตาม                     

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้น 
    (3)  ผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ใช้วุฒิตั้งแต่ระดับ               

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน หรือไม่เคยได้รับ    
แต่งตั้งโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันให้ด ารง
ต าแหน่งที่ต้องใช้วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งมาก่อน   
หากจะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป  ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบ              
แข่งขันได้ในต าแหน่งสายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก 

    (4)  การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ต้องด าเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมิน
บุคคล ผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 

    (5) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ใน
ต าแหน่งสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่  หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในต าแหน่ง           
สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่ 

ข้อ  184    เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้
ที่โอนมาตามที่ก าหนดในหมวดนี้   ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืนนั้น เป็น
เวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หมวด  9 
การเลื่อนระดับ 

ข้อ  185    การเลื่อนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับท่ีสูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งนั้นได้ หรือจาก
ผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือด ารงต าแหน่งนั้น  

ข้อ  186    การเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและ     
แต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนั้น แล้วแต่กรณี  ส าหรับการเลื่อนและ    
แต่งตั้งจากผู้ได้รับคัดเลือกให้เลื่อนและแต่งตั้งตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ  ความ
ประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแล้ว 

ข้อ  187    การการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด ารง 
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจากผู้สอบแข่งขันได้ ให้ได้รับแต่งตั้งได้  ดังนี้ 
      (1)  เลื่อนและแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4  และสอบแข่งขันเพ่ือด ารงต าแหน่งนั้นได้ 
ให้ด ารงต าแหน่งนั้น 
      (2)  การเลื่อนกรณีดังกล่าว จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งได้ต่อเมื่อถึงล าดับที่ที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้
ตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ส าหรับเงินเดือนที่ได้รับให้เป็นไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร  
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      (3)  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวด  4  ว่าด้วย
การคัดเลือก  
      (4)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งตามล าดับที่ใน                
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. 

  ข้อ  188    การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้นจากผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้  ดังนี้ 

    (1)  เลื่อนและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่งใน                    
สายผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      (2)  เลื่อนและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2                   
ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3   

    (3)  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่  ก.จ.ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง และต้องเป็นผู้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือน
ส าหรับต าแหน่งนั้น  

    (4)  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในหมวด 4 ว่าด้วย
การคัดเลือก  

    (5)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งตามล าดับที่ใน                  
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. 

  ข้อ  189    การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับควบจากผู้ได้รับคัดเลือก   

    (1)  เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นต้น  ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือน 
ยังไม่ถึงขั้นต่ าและผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่จะเลื่อนขึ้น            
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้ 
          (ก)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 1  ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ 2 ของสายงานนั้น                 
          (ข)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 2  ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ 3 ของสายงานนั้น  

         (ค)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 3  ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ 4 ของสายงานนั้น  
          (ง)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 4  ของสายงานแพทย์  สายงานทันตแพทย์  และสาย
งานวิชาการสัตวแพทย์  ขึ้นด ารงต าแหน่งระดับ 5 ของสายงานนั้น 
      (2)  เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นสูง ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่   ต่ า
กว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่
เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้ 
          (ก)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 2  ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ 3 ของสายงานนั้น  
          (ข)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 3  ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ 4 ของสายงานนั้น  
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          (ค)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 4  ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ 5  ของสายงานนั้น  
          (ง)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 5  ของสายงานแพทย์  สายงานทันตแพทย์  และสาย
งานวิชาการสัตวแพทย์  ขึ้นด ารงต าแหน่งระดับ 6 ของสายงานนั้น      

    (3)  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ ก.จ. ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง  

    (4)  ให้ด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและแบบ
ประเมินท้ายประกาศก าหนดนี้ 
      (5)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ 
ก.จ.จ.และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้ 

  ข้อ  190   การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับ 1 ระดับ  2 ระดับ 3 หรือระดับ 4               
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขันให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น 
      (1)  ได้รับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับ      
ทุนรัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนของ อบจ.ตามข้อ 115 (1)  
      (2)  ได้รับวุฒิที่ ก.จ.ก าหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตาม
ข้อ 115 (2)  
      (3)  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการ 
คัดเลือก  
      (4)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ 
ก.จ.จ. 

  ข้อ  191  การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดเป็น
ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  ในต าแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 และระดับ 2 
      (1)  ต าแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก        
ของส่วนราชการ ตามบัญชีรายการจ าแนกกลุ่มงานต าแหน่งฯ ท้ายประกาศนี้ ให้ก าหนดต าแหน่ง 
ได้ถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี้ 
          (ก)  ต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 1 – 3     
หรือ 4 ส าหรับระดับ 5  ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
          (ข)  ต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 อาจปรับเป็นต าแหน่งระดับ 2 – 4  
หรือ 5 ส าหรับระดับ 6  ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
      (2)  ต าแหน่งในกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน และกลุ่มงานที่ใช้ทักษะและความช านาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจ าแนกกลุ่มงานต าแหน่งฯ ท้ายประกาศนี้ ให้ก าหนดต าแหน่งได้ถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี้ 
          (ก)  ต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 1 – 3       
หรือ 4 หรือ 5  
          (ข)  ต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 2 – 4            
หรือ 5 หรือ 6 
      ทั้งนี้  การก าหนดต าแหน่งตามข้อ (1) และ (2) ระดับต าแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่า
ระดับของต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งนั้นสังกัด 
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      (3)  ก.จ.จ.เห็นชอบก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งตามข้อ (1) และ (2) ตาม          
กรอบและแผนอัตราก าลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเว้นการจะปรับต าแหน่งในสายงานที่
เริ่มต้นจากระดับ 1 ให้เป็นระดับ 5 และต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ให้เป็นระดับ 6    ตามข้อ 
(1) ให้ด าเนินการได้เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นดังกล่าว และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของต าแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจาก
เดิมในสาระส าคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.จ.ก าหนด  
      (4)  การปรับระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นให้ด าเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 1 ระดับ  การจะ   
พิจารณาปรับระดับต าแหน่งใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่งเพื่อเสนอ ก.จ.จ.พิจารณาโดยใช้แบบประเมินต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
(สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2) ซึ่งใช้ส าหรับการปรับระดับต าแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ 1 ขึ้นเป็นระดับ 5 และต าแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึ้นเป็นระดับ 6 เท่านั้น 
      (5)  ในการด าเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ในชั้นแรกต้องมีค าบรรยาย 
ลักษณะงานของต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิมและที่ก าหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน     
อาจต้องศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณ์ตัวข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงการสังเกต       การ
ท างานจริงในพ้ืนที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ข้าราชการผู้นั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการ
อ่ืน ๆ    
      (6)  หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง ให้สามารถด าเนินการได้ ดังนี้  
          (ก)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1  ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ 4 ของสายงานนั้น 
          (ข)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1   ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ 5 ของสายงานนั้น 
          (ค)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2   ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ 5 ของสายงานนั้น 
          (ง)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2    ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ 6 ของสายงานนั้น 

    (7)  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้ 
                      (ก)  เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ 
ก.จ. ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง และ      

      (ข) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งสายงานที่จะเลื่อนขึ้น 
แต่งตั้ง ในระดับที่ต่ ากว่าระดับของต าแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 1 ระดับ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยไม่
อาจน าระยะเวลาด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได้ เช่น จะเลื่อนเป็นนายช่างโยธา 6 ต้องเป็นนาย
ช่างโยธา 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปี  เป็นต้น    เว้นแต่ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ
ระดับ  2 ที่มีลักษณะงานด้านเดียวกันกับต าแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง   ตามบัญชีจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและ
เกื้อกูลกันที่ ก.จ. ก าหนด ในกรณีท่ีระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ  2 ปี   แต่นับรวมหลาย ๆ ช่วงเวลาแล้วครบ 2 
ปี ให้นับเป็นเวลาการด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้และ 
                   (ค)  มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่
แต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับต าแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ดังนี้ 

คุณวุฒิ เลื่อนขึ้นด ารงต าแหน่ง   
 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 
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ต าแหน่งในสายที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) 
   หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) 
  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

 
9 ปี 
8 ปี 

 
6 ปี 

 

 
11 ปี 
10 ปี 

 
8 ปี 

 

 
13 ปี 
12 ปี 

 
10 ปี 

ต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 
- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

 
7 ปี 
6 ปี 

 
9 ปี 
8 ปี 

 
                -  การนับระยะเวลาตามข้อ (ค) อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งหรือ         
เคยด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืน ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเก้ือกูลกัน         
ตามท่ี ก.จ.ก าหนดมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าดังกล่าวได้ตามบัญชีก าหนดกลุ่มต าแหน่งข้าราชการ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน 
                          -   การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ค) ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง
ตาม       คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้น และให้
พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ใน ก.พ.7 เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุ
เข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบันทึกเพ่ิมลงใน ก.พ.7ก่อนจึงจะน าคุณวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้  

        (ง) ไดร้ับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้ 
  - เลื่อนระดับ 4  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ ากว่า                   

ขั้น 6,910 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่ต่ ากว่าขั้น 6,560 บาท 
  - เลื่อนระดับ 5  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ ากว่า                   

ขั้น 8,440 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่ต่ ากว่าขั้น 8,020 บาท 
  - เลื่อนระดับ 6  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ ากว่า                     

ขั้น 10,390 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่ต่ ากว่าขั้น 10,390 บาท 
      (8)  วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น   
          (ก)  ต าแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เสนอ ก.จ.จ.เพ่ือพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะ  แต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของ
ต าแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งที่ ก.จ.ก าหนด 

        (ข)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือคัดเลือก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต าแหน่งส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน และผู้อ านวยการกอง
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ากองเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
กรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯมีอ านาจหน้าที่ 
   -  พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน ก าหนดประเภท 
จ านวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะน ามาใช้ประเมินในแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานของต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง 

-  พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก 
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แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น     
   -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่ ก.จ.จ. มอบหมาย 
          (ค)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไป            
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้  

(9) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ 
ของ ก.จ.จ.  และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

  ข้อ  192    การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งที่ก าหนด
เป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 
      (1)  ต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ก าหนดเป็นต าแหน่งระดับ 4 - 5 หรอื               
6 (ว.) หรือ 7(ว.)  ส าหรับระดับ 7(ว.) ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
        ทั้งนี้  การก าหนดระดับต าแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่าระดับต าแหน่งของ                  
หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่ต าแหน่งนั้นสังกัด       
      (2)  ก.จ.จ.เห็นชอบก าหนดต าแหน่งและระดับต าแหน่งตามข้อ  (1)  ตามกรอบ 
และแผนอัตราก าลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ยกเว้นการจะปรับต าแหน่งใดให้เป็นระดับ 7(
ว.)  ให้ด าเนินการได้เมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นดังกล่าว และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของต าแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจาก
เดิมในสาระส าคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ก.จ.ก าหนด   
      (3)  การปรับระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นให้ด าเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับต าแหน่งใด ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง เพื่อเสนอ ก.จ.จ. พิจารณาโดยใช้แบบประเมินต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์       
(สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3) ซึ่งใช้ส าหรับการปรับระดับต าแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นเป็น
ระดับ 7(ว.) เท่านั้น 
      (4)  ในการด าเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ในชั้นแรกต้องมีค าบรรยาย 
ลักษณะงานของต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิมและที่ก าหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน    อาจ
ต้องศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณ์ตัวข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงการสังเกต       การท างาน
จริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ข้าราชการผู้นั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  
      (5)  หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง ให้สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
          (ก)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 5  ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ 6 (ว) ของสายงานนั้น 
          (ข)  เลื่อนผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 6 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นด ารง
ต าแหน่งระดับ 7 (ว) ของสายงานนั้น   

      (6)  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้ 
              (ก)  เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ 
ก.จ.ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง และ 
                (ข)  มีระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะ
แต่งตั้งตามคุณวุฒิและระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  ดังนี้ 
 

คุณวุฒิ เลื่อนขั้นด ารงต าแหน่ง  
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 ระดับ 6 ระดับ 7 
     - คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     - คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
     - คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

6 ปี 
4 ปี 
2 ปี 

7 ปี 
5 ปี 
3 ปี 

 
       -  การนับระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง หรือเคย
ด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืน ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน 
ตามท่ี ก.จ.ก าหนดมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ าดังกล่าวได้ตามบัญชีก าหนดกลุ่มต าแหน่งข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน  
        -  การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ข) ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนั้นเท่านั้นและให้พิจารณาจากวุฒิ
ทางการศึกษาที่ระบุไว้ใน ก.พ.7 เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการ
จะต้องยื่นขอบันทึกเพ่ิมลงใน ก.พ.7ก่อนจึงจะน าวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้  
          (ค) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือน ดังนี้   

                         -  เลื่อนระดับ 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ ากว่าขั้น  
10,390 บาท  และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่ต่ ากว่าขั้น 10,390 บาท 

              -  เลื่อนระดับ 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ ากว่าขั้น  
12,780 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณท่ีแล้วมาไม่ต่ ากว่าขั้น 12,780 บาท 
      (7)  วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น   
          (ก)  ต าแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งให้เสนอ ก.จ.จ.เพ่ือพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเมื่อผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของ
ต าแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระส าคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับต าแหน่ง ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งที่ ก.จ.ก าหนด 

        (ข)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือคัดเลือก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต าแหน่งส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน และผู้อ านวยการกอง
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ากองเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
กรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯมีอ านาจหน้าที่ 
   -  พิจารณาก าหนดแนวทางในการด าเนินการประเมินผลงาน ก าหนดประเภท 
จ านวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะน ามาใช้ประเมินในแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานของต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง 

-  พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือก 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น     
   -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่ ก.จ.จ. มอบหมาย 
          (ค)  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไป            
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี้ 
      (8)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ 
ก.จ.จ.  และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
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  ข้อ  193    การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งบริหารให้ด ารงต าแหน่งบริหารในระดับ               
ที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้เมื่อมีต าแหน่งในระดับนั้นว่าง  โดยวิธีการ           
คัดเลือกตามท่ีก าหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก 

  ข้อ  194    การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับ 7 ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตาม
หลักเกณฑ์  ดังนี้  
      (1)  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่           
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
      (2)  ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 

                (3)  ได้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
      (4)   ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 

  ข้อ  195    การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับ 8   ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
      (1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
                 (2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ 8 
      (3) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 

  ข้อ  196    การเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับ 9   ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้     
      (1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
      (2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับเงินเดือนในระดับ 9 
      (3) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาในระดับดีข้ึนไป 

 ข้อ  197    หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งบริหารให้ด ารง
ต าแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการ
คัดเลือกที่ก าหนดในหมวด  4  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้แบบประเมินฯ      ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ      องค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่ก าหนดในหมวด  12 

  ข้อ  198    การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งบริหารให้ด ารงต าแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้นใน        
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 193 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้ง โดย
ความเห็นชอบของ ก.จ.จ.และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก 

ข้อ  199    การก าหนดให้ได้รับเงินเดือนส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่            
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ        
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน ที่ก าหนดในหมวด 3 
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  ข้อ  200    การเลื่อนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือมีค าสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟูองร้องคดีอาญาขึ้นแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้
นั้นได้เป็นต้นไป 

หมวด  10 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  ข้อ  201    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดปฏิบตัิตนเหมาะสมกับการเป็น                         
ข้าราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ถือ
ว่าผู้นั้นมีความชอบ จะได้รับบ าเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นค าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้
เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามควรแก่กรณี 

  ข้อ  202    การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใหผู้้บังคับบัญชา
พิจารณาโดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา 
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัย 
และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ    

  ข้อ  203    การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์
ตามท่ีก าหนดในหมวดนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา 
  ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชา
แจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ 

  ข้อ  204    ในหมวดนี้ 
      "ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
      "ครึ่งปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม 
      "ครึ่งปีหลัง"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 
      "ครึ่งปีที่แล้วมา"  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลัง  ที่ผ่านมาแล้ว                 
แต่กรณี 

  ข้อ  205    ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและ            
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และ     
วิธีการที ่ ก.จ.จ.  ก าหนดในหมวด 12 

  ข้อ  206    การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้เลื่อนปีละ                     
สองครั้ง ดังนี้ 
      (1)  ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก  เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
      (2)  ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง  เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 

  ข้อ  207    การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้เลื่อนได้ไม่เกิน
ขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น  
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  ข้อ  208    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งข้ันในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ  205 แล้ว
เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ัน  

(2)  ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย          
ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความ   ผิดที่ได้
กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีสมควรได้เลื่อนขั้น
เงินเดือนและได้ถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ
ในกรณีนั้นมาแล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าครึ่งปีต่อไปให้ผู้นั้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  หรือ
วันที่ 1 ตุลาคม ของครั้งที่จะได้เลื่อนเป็นต้นไป 

(3)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(4)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
(6)  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษา     

อบรม  หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ  ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม  และดูงาน      ณ  
ต่างประเทศ  ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

(7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพ
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

(8)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน  
แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 
         (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
         (ค)  ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
         (ง)  ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ          
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
         (จ)  ลาพักผ่อน 
         (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวย             
ที่ไม่ใช่วันลาปุวยตาม (8) (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 
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  ข้อ  209    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 208  
และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
      (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
      (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์          
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้
รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
      (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการ               
ต่อสู้ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
      (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง          
ราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
      (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
      (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดี
ยิ่งแก่ประเทศชาติ 

  ข้อ  210    การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม     ข้อ  
208  และข้อ 209  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ  205   มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   ครั้งที่
หนึ่งและครั้งที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  การรักษาวินัย  การ
ปฏิบัติตามเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ  ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณา
นั้น  พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับ          
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

  ข้อ  211    การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้นับช่วงเวลาการ               
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  208 (8) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็น
เกณฑ์ เว้นแต่  ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 208 (5) หรือ (6)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า        สี่
เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
  ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดโอน เลื่อนต าแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่
ไปช่วยราชการในหน่วยราชการอ่ืน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษ     อ่ืนใด 
หรือลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  208 (8) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 

  ข้อ  212    ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณารายงานผล จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 210  ถ้าเห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ใน
หลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ันตามข้อ  208  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ  ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น  ถ้าเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ  209  ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
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  ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปีแรกไม่
ถึงหนึ่งข้ัน  ถ้าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาผล
การปฏิบัติงานครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการท่ีจะได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน
หนึ่งขั้นส าหรับปีนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการ
ผู้นั้นเป็นจ านวนหนึ่งขั้นครึ่งได้แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด
ประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
      (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสังคม 
      (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้า  หรือประดิษฐ์    
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
      (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตราย  หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยง
ต่อความปลอดภัยของชีวิต 
      (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง             
ราชการและปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

     (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย  ยากล าบากและงาน
นั้นได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
      (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็น                   
ผลดีแก่ประเทศชาติ 
  ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ท่ี         
ควรจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น  แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้  เพราะ           
มีข้อจ ากดัเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น  ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือน            
ครึ่งปีหลัง  ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก  และ          
ไม่มีข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมี
ค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ 

  ข้อ  213    การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 208 (8)(ช) ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้นเมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดย
ให้สั่งเลื่อนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ควรจะได้เลื่อน ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 

  ข้อ  214    ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เห็นสมควรให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏว่าได้มี   ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการผู้นั้นว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไว้ก่อน  และให้กันเงินส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย  
เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็จ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดังนี้ 
      (1)  ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด  หรือจะต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์  
ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 
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      (2)  ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน  หรือลดขั้น
เงินเดือน  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้งดเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่จะถูกลงโทษ  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุ
เกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย  แต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว้ในวันที่  30  กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากราชการ  ส่วนในครั้งอ่ืนให้สั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
      (3)  ถ้าผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีค าสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก จาก
ราชการ หรือมีค าสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได้รอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหลายกรณี  ให้แยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

  ข้อ  215    ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เห็นสมควรให้ผู้ใด ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏว่าผู้นั้นถูกฟูองคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ข้าราชการอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้  และศาลได้
ประทับฟูองคดีนั้นแล้วก่อนมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว้ก่อน  และให้กันเงินส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย  เมื่อศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา  ดังนี้ 
      (1)  ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มีความผิด  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้ถ้าได้
รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว้  แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 
      (2)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจ าคุก  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการ    
เลื่อนไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่ศาล
พิพากษาให้ลงโทษ  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่า
ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย  
แต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ในวันที่  30  
กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากราชการ  ส่วนในครั้งอ่ืนให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปใน
แต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
      (3)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกหรือโทษหนักกว่าจ าคุก ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือน  ทุก
ครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ที่ถูกฟูองคดีอาญาหลาย    คดี
ให้แยกพิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 

  ข้อ  216   ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รอการเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไว้ เพราะเหตุถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 11  และเหตุถูกฟูอง
คดีอาญาตามขอ้  215   ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้นั้นไว้จนกว่าการสอบสวนและการ
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พิจารณาทางวินัยแล้วเสร็จ   และจนกว่าศาลมีค าพิพากษาแล้วจึงให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือนตามข้อ 214 (1) (2) หรือ (3)  หรือตามข้อ 215 (1) (2) หรือ  (3)  แล้วแต่กรณี   ทั้งนี ้  
โดยถือเกณฑ์จ านวนครั้งที่จะต้องงดเลื่อนขั้น เงินเดือนที่มากกว่าเป็นหลักในการพิจารณา  เว้นแต่ ผู้นั้นได้พ้น
จากราชการไปแล้วตามผลของการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  214  หรือตามผลของการถูก
ฟูองคดีอาญาตามข้อ  215  กรณีใดกรณีหนึ่ง  จึงจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้ตามผล
ของกรณีนั้นโดยไม่ต้องรอผลของอีกกรณีหนึ่ง  

 ข้อ  217    ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด  แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญให้ผู้นั้นใน วันที่  30  กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่
จะพ้นจากราชการ 

  ข้อ  218    ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด  แต่ผู้นั้นได้ตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน  หรือวันที่ 1 ตุลาคม
หรือออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หลังวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคม  แต่ก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง  ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 
เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคมครึ่งปีที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้  แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ใน
การค านวณบ าเหน็จบ านาญ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึง
วันที่ 30 กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้ 

  ข้อ  219    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะเลื่อนขั้น
เงินเดือนได้ครึ่งขั้นตามข้อ 208 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา  หรือ
การมาท างานสายตามที่ก าหนด  แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ  ก.จ.จ.  เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

  ข้อ  220    การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด าเนินการ          
ตามข้อ  202  โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในหมวดนี้   และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกต าแหน่ง  ตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว 

ข้อ  221    ในการก าหนดโควตาการเลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษ ก าหนดวงเงินที่ใช้ใน                
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และการก าหนดเงินตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด    ให้
เป็นไปตามที่  ก.จ. ก าหนด  

  ข้อ  222    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถึงแก่ความตาย เนื่องจากการ        
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ       
เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ    ทั้งนี้  ให้น ากฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ส าหรับ                   
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
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  ข้อ  223    ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่  ความ
ตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น
กรณีพิเศษ โดยรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง  แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
  ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตาม                     
วรรคหนึ่ง ให้ก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความตาย และประวัติการรับ           
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความตาย 

(2) รายงานเหตุที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นถึงแก่ความตาย                     
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(3) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จ 

(4) ส าเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเก่ียวกับการตาย และสาเหตุการตาย 
(5) เอกสารอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา  

  ข้อ  224    เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว  ให้นายก               
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จ านวนไม่เกิน 3  คน  ประกอบด้วย ปลัด   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ   เพ่ือพิจารณารายงานการ              
ขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของข้าราชการผู้ถึงแก่ความตายเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ 

  ข้อ  225    ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษตามข้อ  223  โดยให้พิจารณา ดังนี้ 

(1) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นถึงแก่ความตาย เนื่องจากการ                  
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(2) เหตุที่ท าให้ถึงแก่ความตาย มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง        ของ
ผู้ตาย หรือจากความผิดของผู้ตาย 

(3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ใน
การค านวณบ าเหน็จ 

ข้อ  226    เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ 225  แล้ว ให้เสนอความเห็นในการ
พิจารณาการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณี
พิเศษเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณา 
  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี        
พิเศษและความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ  227    การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้
มีอ านาจสั่งตามมติของ  ก.จ.จ. ตามข้อ  226 โดยให้มีผลเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จเท่านั้น 

หมวด  11 
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน 
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  ข้อ  228  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดส่วนราชการเพ่ือรองรับอ านาจหน้าที่ตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
  ในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความต้องการ และ               
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ 

    (1)  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (2)  กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

  ให้ส่วนราชการตาม (1)  มีฐานะเป็นกอง 

ข้อ  229    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนตามข้อ 228  วรรคสอง (2)   ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความจ าเป็นในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 

    (1)  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (2)  กองแผนและงบประมาณ 
    (3)  กองคลัง 
    (4)  กองช่าง 
    (5)  หน่วยตรวจสอบภายใน 

  ให้ส่วนราชการตาม (5)  เป็นส่วนราชการที่มีฐานะต่ ากว่ากอง โดยให้ขึ้นตรงต่อ                         
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ข้อ  230    ภายใต้บังคับข้อ 228  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศก าหนดกอง  หรือ
ส่วนราชการอ่ืนได้ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   โดยความ  เห็นชอบ
ของ  ก.จ.จ.  

ข้อ  231    ในการประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ 230 ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จัดท าเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนภายในกรอบที่ก าหนด ดังนี้ 

 
(1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  

ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วน        
ราชการใด ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน      
ราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ          
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2) กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เกี่ยวกบังานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด การจัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบ  
กฎหมาย  ข้อบังคับการประชุม  การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบ
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การทะเบียนประวัติและสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่น ๆ     ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

(3) กองแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ 
นโยบายและแผนงานการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหาร  ส่วนจังหวัด 
และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

(4) กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่ง 
เงิน  การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง    
ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน  การจัดสรร
เงินต่าง ๆ  การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย งาน
ท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

(5) กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท า 
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม    การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ     งานออกแบบและเขียนแบบ    การ
ตรวจสอบ    การก่อสร้าง   งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย   งานแผนการปฏิบัติงานการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การ
รวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และ
งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

(6) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ 
ตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี 
งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ  232    การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศจัดตั้งขึ้นให้ก าหนดให้
ครอบคลุมภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่กฎหมายก าหนดหรือภารกิจหน้าที่ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติ และการก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและไม่
ซ้ าซ้อนระหว่างกองหรือส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด นั้น 

ข้อ  233    การแบ่งส่วนราชการภายใน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองหรือ 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดแบ่งส่วนราชการภายในได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 

(1) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ให้พิจารณาจัดแบ่งตามความเหมาะสมและ     
ความจ าเป็นตามภารกิจหน้าที่และปริมาณงานของส่วนราชการนั้น โดยจัดแบ่ง ฝุาย กลุ่มหรือชื่องานอ่ืนใดเป็น
จ านวนเท่าใดตามที่เห็นสมควรและเป็นที่เข้าใจได้ถึงภารกิจหน้าที่ของฝุายหรือกลุ่มงานนั้น 

(2) การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในที่ได้ 
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จัดแบ่งนั้น จะต้องก าหนดให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกับส่วนราชการอ่ืน และต้องอยู่ภายในกรอบอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของ กองหรือส่วนราชการนั้น 

ข้อ  234    การประกาศก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดอ านาจ    
หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 231 และข้อ 233  ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าเป็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วเสนอให้  ก.จ.จ. ให้ความ
เห็นชอบ เมื่อ  ก.จ.จ.   พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงนามใน
ประกาศใช้บังคับต่อไป 

ข้อ  235    การจัดตั้งกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นใหม่ เพื่อรองรับภารกิจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือการปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ซึ่งมีการจัดตั้งกอง หรือส่วนราชการข้ึนใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอเหตุผลความจ าเป็น และร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดกองหรือส่วนราชการข้ึนใหม่ เพ่ือให้  ก.จ.จ.  พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดังนี้ 

(1) เหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องจัดตั้งกองหรือส่วนราชการข้ึนใหม่ 
(2) ชื่อกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
(3) อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นั้น 
(4) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อ (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้อง             

จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับ กองและก าหนดอัตราก าลังข้าราชการในส่วนราชการนั้น 
(5) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่ โดย

ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและการจัดแบ่งส่วน    
ราชการภายในตามข้อ 234 
  ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ.  ได้ค านึงถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ               
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามท่ีกฎหมายก าหนดลักษณะงานคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความ     
จ าเป็นความเหมาะสม ตลอดทั้งอัตราก าลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงบประมาณ        
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ข้อ  236    เมื่อ  ก.จ.จ.   ได้พิจารณาการขอจัดตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการตาม
ข้อ  235  แล้ว 

(1) มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่ และอัตรา            
ก าลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ก าหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นการปรับเกลี่ย
มาจากกองหรือส่วนราชการอ่ืนภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่เพ่ิมอัตราก าลัง ให้นายก องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลงนามในประกาศใช้บังคับ และด าเนินการตามมติ  ก.จ.จ.   

(2) มีมติเห็นชอบการจัดตั้งหรือปรับปรุงการก าหนดส่วนราชการใหม่  และอัตรา               
ก าลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ก าหนดในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นการก าหนด
ต าแหน่งเพิ่มใหม่ ให้เสนอเรื่องการก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ให้  ก.จ. ให้ความเห็นชอบก่อน 

(3) มีมติเป็นประการอ่ืนใด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามมติของ            
ก.จ.จ. นั้น 
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  ข้อ  237    อ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การ                
บริหารส่วนจังหวัดในการควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                        
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ  238    ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด    ให้ปลัดองค์การ                  
บริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      (1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าในองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และล าดับความส าคัญของ   
แผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย        
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ      ของ
ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      (2) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้าง              
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหาร           
ส่วนจังหวัด 
   ในการปฏิบัติราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะให้มีรองปลัดองค์การ            
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ช่วยสัง่และปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
  ในกรณีที่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    เป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วน   
จังหวัดมอบหมาย 

  ข้อ  239    ในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดคนหนึ่ง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง   และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 

  ข้อ  240    ในกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน มีผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้า             
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบ        
ในการปฏิบัติราชการของกองหรือส่วนราชการนั้น 

  ข้อ  241    ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด การก าหนดให้       
ต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งใดที่มิได้ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ บังคับบัญชา    
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการใด ฐานะใด  ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดมอบหมายโดยท าเป็นหนังสือ    

   ข้อ  242    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบอ านาจในการสั่ง การอนุญาต                       
การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงปฏิบัติ หรือด าเนินการตามกฎหมาย
ใด ให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนก็ได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ านาจในการสั่ง การอนุญาต  การ
อนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการด าเนินการอ่ืนที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ หรือด าเนินการ     ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถ้ากฎหมาย ระเบียบ    
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ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน 
หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการ
แทนได้ ดังนี้ 
      (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                  
ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
      (2)  ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน อาจมอบให้                           
ข้าราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น  

การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองให้ท าเป็นหนังสือ 

  ข้อ  243    เมื่อมีการมอบอ านาจตามข้อ  242  โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่            
ต้องรับมอบอ านาจนั้น  และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ 

  ข้อ  244    ในการมอบอ านาจตามข้อ 243  วรรคสอง (1) และ (2)  ให้ผู้มอบอ านาจ       
พิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  การกระจาย           
ความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่งของผู้มอบอ านาจ  และผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่                
ได้รับมอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจดังกล่าว 
  เมื่อได้รับมอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการ           
ของผู้รับมอบอ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 

  ข้อ  245    การรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในกรณีที่นายก                  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย                
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

  ข้อ  246    ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในกรณีที่ไม่มี                       
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นผู้รักษาราชการแทน    ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายคน ให้นายกองค์การ  บริหารส่วน
จังหวัดแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใด คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน                ถ้าไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้              นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ า            กว่า
ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทน 
  ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้    
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะแต่งตั้งข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งด ารงต าแหน่ง          ไม่
ต่ ากว่าผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

  ข้อ  247  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใด
คนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้     แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่ง
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนได้ 

  ข้อ  248    ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
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  ในกรณีที่มีผู้ด ารงต าแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมาย         
หรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน   ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่น        
เดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ 
  ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการ หรือให้มีอ านาจ                    
หน้าที่อย่างใด   ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมี       
อ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนด้วย                
แล้วแต่กรณี 

  ข้อ  249    การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามที่ก าหนดในประกาศนี้  ไม่กระทบกระเทือน
อ านาจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่ืน เป็นผู้รักษาราชการแทนตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองพ้น               
จากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 

  ข้อ  250    ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งอ่ืนว่างลง               
หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้มีการก าหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติ   
ราชการแทนและการรักษาราชการแทน    ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด ให้รักษาการในต าแหน่งนั้นได้ 
  ผู้รักษาการในต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งที่รักษาการนั้น             
ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ              
ค าสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น เป็นกรรมการ หรือให้มีอ านาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการ         
ในต าแหน่งท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการในต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 

หมวด  12 
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ส่วนที่ 1 
การสั่งข้าราชการประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ  251    ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.  มีอ านาจ              
สั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการชั่วคราว  โดยให้พ้นจาก
ต าแหน่งหน้าที่เดิมได้  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็น  ดังต่อไปนี้ 
       (1)  เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่          
สงสัยว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  เว้นแต่เป็น
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือกรณีท่ีถูกฟูองนั้น  พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้
ต่างให้และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในต าแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน  หรืออาจเกิด
การเสียหายแก่ราชการ 
       (2)  เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระท าหรือละเว้นกระท าการใดจน           
ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าความผิดอาญา  และผู้มีอ านาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่
ปรากฏตามค าพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระท าหรือละเว้นกระท าการนั้นเป็น
ความผิดวินัยร้ายแรง 
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       (3)  เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ  และ           
ผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่           
ราชการนั้นเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
       (4)  เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับ
สารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา  หรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยและได้มีการบันทึก
ถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 
       (5)  เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น           
ท าการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะ            
ต้องห้ามส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
       (6)  เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น            
ท าการสอบสวน  หรือมีการใช้ส านวนการสอบสวนพิจารณาด าเนินการในกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตุ         
อันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน  ไม่
เหมาะสมกับต าแหน่งที่ราชการหรือมีกรณีท่ีปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  
การรักษาวินัย  และการด าเนินการทางวินัย 
       (7)  เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ด ารงต าแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหา    
หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นซึ่งผู้บังคับบัญชาได้
สืบสวนแล้วเห็นว่ากรณีมีมูล  และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในต าแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
       (8)  เมือ่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานใน      
องค์การระหว่างประเทศ 
       (9)  เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรส             
ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
       (10)  เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนขององค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศหรือต่างประเทศ 
       (11)  กรณีอ่ืนที่มีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความ 
เห็นชอบจาก  ก.จ.จ. 

  ข้อ  252    ในการเสนอขอให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้แสดงรายละเอียดในค าเสนอขอ  ดังต่อไปนี้ 
      (1)  ค าชี้แจง  เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์แก่ราชการ  และระยะเวลาที่จะสั่ง          
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหกเดือน           
เว้นแต่การสั่งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ  251 (8) (9) และ(10)  ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้น
ได้รับอนุญาตให้ลา 
      (2)  หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผู้ถูกสั่งให้   
ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ยกเว้นกรณีตามข้อ  251 (8) (9) และ (10) 

  ข้อ  253    การสั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจ าองค์การบริหารส่วน
จังหวัด    ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งได้ตามมติของ ก.จ.จ.  เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ถูก
สั่งให้ประจ า  เว้นแต่ กรณีสั่งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 251 (8) (9) และ (10)  ให้สั่งได้ไม่เกิน
ระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา 
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  เมื่อมีการสั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดให้ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้ว  และถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นว่ายังมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษที่จะต้องสั่ง                 
ให้ผู้นั้นประจ าต่อไปอีกเกินก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ  ก.จ.จ. ได้อีก          
ไม่เกินหนึ่งปี  ทั้งนี้ ให้ขอขยายเวลาก่อนวันครบก าหนดเวลาเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   เว้นแต่กรณีท่ีมี 
เหตุผลความจ าเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ ก.จ.จ. ก่อนวันครบก าหนดเวลาเดิมน้อย กว่า
สามสิบวันได ้
  การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้น าความข้อ 252 (1) และ (2) มาใช้              
บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ  254    ในการเสนอขอให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับกรณีมีเหตุผลความจ าเป็นตามข้อ 251 (8) (9) 
(10) หรือ (11)    หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนในต าแหน่งผู้ที่ถูกสั่งให้ประจ าองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามข้อ 252 (1) และ (2)  และให้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมใหม่  เพ่ือรองรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ถูกสั่งให้ประจ า
ดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัว โดยให้ก าหนดเป็นเงื่อนไขว่า หากต าแหน่งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลง
ให้ยุบเลิกต าแหน่งได้   
  ส าหรับการสั่งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณา             
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พร้อม
ด้วยเหตุผลความจ าเป็นในการสั่งข้าราชการผู้นั้นประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ ก.จ.ให้     ความ
เห็นชอบก่อน   
  เมื่อ  ก.จ.จ. และ ก.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคสองแล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสั่งข้าราชการผู้นั้นให้ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และ
ให้น าความที่ก าหนดในข้อ 253  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ  255    เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งผู้ใดให้ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
โดยมีเหตุผลความจ าเป็นในกรณีใดแล้ว   เมื่อหมดความจ าเป็นหรือครบก าหนดเวลาตามข้อ 253  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ. สั่งให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งเดิม หรือแต่งตั้ง ให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

  ข้อ  256    การให้พ้นจากต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน    
การด าเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ถูกสั่งให้  
ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเสมือนว่าผู้ถูกสั่งนั้นด ารงต าแหน่งเดิม 

ส่วนที่ 2 
การสั่งข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ 

  ข้อ  257    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดในส่วนราชการหนึง่ไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหนึ่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เดียวกันเป็นการชั่วคราวได้ โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในต าแหน่งเดิม 
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  การสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ไปช่วยปฏบิัติราชการตามวรรคหนึ่ง      ให้
ค านึงถึงภารกิจ หน้าที่ท่ีต้องไปปฏิบัติมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นด้วย 

  ข้อ  258    ห้ามมิให้สั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการใน                 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสว่นท้องถิ่นอ่ืน               
เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวม  นายกองค์การ   บริหาร
ส่วนจังหวัด อาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การ            
บริหารส่วนจังหวัดอ่ืน  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้ โดย            
ให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดเป็นหลัก และ               
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่จะขอยืมตัวข้าราชการองค์การ              
บริหารส่วนจังหวัดได้ท าความตกลงกันโดยท าเป็นหนังสือ 

(2) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่จะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะ           
ต้องสมัครใจที่จะไปช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอ่ืนนั้น โดยมีหนังสือยินยอม 

(3) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน      
งานตามภารกิจที่ไปช่วยปฏิบัติราชการนั้น และตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งผู้นั้นด้วย 

(4) การสั่งข้าราชการให้ช่วยปฏิบัติราชการ  ให้สั่งได้เป็นการชั่วคราวครั้งละไม่เกิน                  
6  เดือน และในกรณีเดียวกันให้สั่งช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และเม่ือครบก าหนดแล้ว ให้ส่ง                
ตัวข้าราชการผู้นั้นคืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดโดยเร็ว 

  ข้อ  259    การขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน                     
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด                     
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ส่วนที่ 3 
การพัฒนาข้าราชการ 

ข้อ  260    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ   เป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของ  ทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมี      
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี  

  ข้อ  261    การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามข้อ 260  ต้องด าเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่  ก.จ. ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ให้
ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ 

 หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้กระท าได้    ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่  ก.จ. ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป 
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  ข้อ  262    การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ  ได้  เช่น  การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา  และการฝึกภาคสนาม 

 ข้อ  263    การพัฒนานี้  อาจกระท าได้โดยส านักงาน ก.จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต้น
สังกัด  หรือส านักงาน ก.จ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้น
สังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนก็ได้ 

  ข้อ  264    การด าเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่นี้  ให้
กระท าภายในระยะเวลาที่ข้าราชการนั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 ข้อ  265    การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
      (1)  การปฐมนิเทศ  ให้กระท าในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ 
      (2)  หลักสูตรการพัฒนา  ที่ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่  ก.จ. ก าหนด  ประกอบด้วย              
การพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่  และการพัฒนาเกี่ยวกับงาน  ใน
หน้าที่ความรับผิดชอบตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
      (3)  การเลือกวิธีการพัฒนาข้าราชการ  ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลายวิธีการ
ควบคู่กันไป  แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การงบประมาณ   สื่อการ
ฝึกอบรม  วิทยากร  ระยะเวลา  ก าลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม  และก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้ารับการ
อบรม 
      (4)  ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา    โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจน                
ทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา  และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

  ข้อ  266    ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้           
ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

 ข้อ  267    ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่ง  ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

  ข้อ  268    การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือ         
มอบหมายให้ส านักงาน ก.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน  ก.จ.  หรือ  ส่วน
ราชการ หน่วยงานอื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร  โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา  
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ     โดยพิจารณา
ด าเนินการหาความ  จ าเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน   
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 

  ข้อ  269    การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  5  ด้าน  ได้แก่ 
      (1)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน    
โดยทั่วไป  เช่น  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ  
      (2)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง   
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      (3)  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารคน    
เช่น  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 
      (4)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถ      
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
      (5)  ด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ             
ปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

  ข้อ  270    ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  แบ่งได้ดังนี้ 
       (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระท าดังนี้ 

       (ก)   การหาความจ าเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  หมายถึง              
การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
   (ข)  ประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน            
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้าน 
คุณธรรมและจริยธรรม 
      (2)  การด าเนินการพัฒนา  ให้กระท าดังนี้ 
   (ก)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้        
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความ จ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชา
ควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเปูาหมาย  และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนา  ได้แก่  ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง  และแต่ละคนสมควรจะได้รับการ
พัฒนาในเรื่องอะไร  ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย อาจเป็นวิธีการที่ด าเนินการ
ได้ในขณะปฏิบัติงาน   เช่น   การสอนงาน   การสับเปลี่ยนงาน   การให้ค าปรึกษา  หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนา
อ่ืน ๆ  เช่น  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  เป็นต้น 
   (ข)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับ บัญชา 
โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน   เช่น   การสอนงาน      การมอบหมายงาน   การสับเปลี่ยน
โยกย้ายหน้าที่  การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ประชุม
เชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา  เป็นต้น 
      (3)  ขั้นการทดลองปฏิบัติ  ให้กระท าดังนี้ 
   (ก)  ให้ทดลองปฏิบัติ  โดยเริ่มต้นจากงานที่ง่าย ๆ  ก่อน  แล้วค่อยให้ท างานที่ ยาก
ขึ้นตามล าดับ 
   (ข)  ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและข้ันตอนวิธีการท างานเพ่ือตรวจสอบดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการท างานมากน้อยเพียงใด 
   (ค)  ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  โดยควรค านึง   
ถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยคือ  หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาด  ให้ผู้เข้ารับ    การ
สอนแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต   อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อ่ืน 
และอย่าด่วนต านิผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป 
   (ง)  กระตุ้นและให้ก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือให้มีก าลังใจและมีความ                   
เชื่อมั่นในตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป 
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   (จ)  ให้ด าเนินการสอนต่อไปเรื่อย ๆ  จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้              
และสามารถปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน 
      (4)  ขั้นตอนติดตามผลให้กระท าดังนี้ 
   (ก)  มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
   (ข)  เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้  ในกรณีที่มีปัญหา 
   (ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลง  
เมื่อผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า  ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
   (ง)  แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติได้ดี  และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความมเชื่อมั่นในตัวเอง   และแก้ไข
ข้อบกพร่องเพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  ข้อ  271    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การ           
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติ หน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ในการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดตามกรอบของแผน    
แม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่  ก.จ. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดนั้น 

  ข้อ  272    ในการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประกอบด้วย 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด       เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด       เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน    เป็นกรรมการ 
(4) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ  273    แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างน้อยต้อง                  
ประกอบด้วย 

(1) หลักการและเหตุผล 
(2) เปูาหมายการพัฒนา 
(3) หลักสูตรการพัฒนา 
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
(5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ  274    หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนการพัฒนา เป็นการหาความจ าเป็น 
ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา                          
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งต่างๆ   ทั้งในฐานะตัวบุคคล     และฐานะต าแหน่งตามท่ี
ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้
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ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ข้อ  275    เปูาหมายในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต้องก าหนดให้มี
ความชัดเจน และครอบคลุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกต าแหน่ง โดยก าหนดให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องได้รับการ
พัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปีของแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ  276    หลักสูตรการพัฒนา ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละต าแหน่ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  ข้อ  277    วิธีการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดด าเนินการเอง หรืออาจมอบหมายส านักงาน ก.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ  หรือด าเนินการร่วมกับ
ส านักงาน ก.จ. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น   โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความ
จ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝึกอบรม  
(3) การศึกษา หรือดูงาน 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

  ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องก าหนดให้            
เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

  ข้อ  278    งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดอย่างชัดเจน แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  279    การติดตามและประเมินผลการพัฒนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือให้ทราบถึง
ความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา  

  ข้อ  280    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามข้อ  271  แล้วเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ. ตามวรรคหนึ่ง  ให้ ก.จ.จ. พิจารณาถึงความจ าเป็นในการ 
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พัฒนา กลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา      
งบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป 
  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
3 ปี แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
ตาม  ข้อ  271  เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

  ข้อ  281    ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ. ตามข้อ  280 หาก  ก.จ.จ.  เห็นว่าแผนการพัฒนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เหมาะสม  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการปรับปรุง 
แผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวตามความเห็นของ  ก.จ.จ.  หากองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่า
แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเหมาะสมแล้ว   และได้แจ้งยืนยันแผนการพัฒนา
ข้าราชการ ต่อ ก.จ.จ.  ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้  ก.จ.  พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของ  ก.จ.  ตามวรรคหนึ่ง เป็นประการใด ให้  ก.จ.จ.  และองค์การ       
บริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามความเห็นของ  ก.จ.   

  ข้อ  282    ให้  ก.จ.จ. ตรวจสอบและก ากับดูแลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ
พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้
ประกาศใช้บังคับ  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการตาม
แผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ข้อ  283    การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศ หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ
โดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  ข้อ  284    ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจอนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง   ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาถึงอัตราก าลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่   โดยให้มี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตราก าลังเพิ่ม 

  ข้อ  285    ข้าราชการที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นผู้ที่พ้นก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
(2) ผู้ไปศึกษาขั้นต่ ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ไปศึกษาขั้น 

ปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ผู้ไปศึกษาข้ันที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน45 ปีนับถึงวันเริ่ม   ต้น
เปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.จ.จ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่า 
เป็นผู้ที่มีความประพฤติด ีและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(4) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟูอง 
คดีอาญา เว้นแต่กรณีถูกฟูองคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศ
ก าหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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(5) ส าหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแล้ว 

จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  ข้อ  286    การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ให้
พิจารณาตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์ 
กับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ด ารงอยู่ตามท่ี ก.จ. ก าหนด  เว้นแต่ข้าราชการต้องการไปศึกษาเพ่ือพัฒนา
ตนเองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบด้วย 

(2) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวง 
ศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว 

  ข้อ  287    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ จะต้อง
ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาด้วย คือ 

(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจ าเป็นที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบ

รับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  
(3) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา 
(4) ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 285 (3) 

ข้อ  288    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมใน    
ประเทศจะต้องศึกษาให้ส าเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร            
การศึกษา 
  หากศึกษาไม่ส าเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวม    แล้ว
ไม่เกิน 2 ครั้งหรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และเมื่อครบก าหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความ
จ าเป็น อาจขยายเวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. 

  ข้อ  289    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมใน     
ประเทศจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบ        
ทุกภาคการศึกษา    หากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอัน        
สมควร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือด าเนินการอย่างอย่างหนึ่ง   ตาม
ควรแก่กรณีก็ได้ 

  ข้อ  290    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าสัญญาให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน       
จังหวัดที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้อง           
ชดใช้ให้เงินเดือน ทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจ านวนหนึ่ง
เท่ากับจ านวนเงินเดือน ทุน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญา  ก็ให้
ลดจ านวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 
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  การท าสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  ตามระเบียบ        
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม 

  ข้อ  291    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมใน    
ประเทศ เมื่อครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการโดยเร็ว   ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส าเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบ    
ก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแต่กรณี 
  ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือ                         
ผลงานวิจัยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดด้วย 

  ข้อ  292    เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับ
อนุมัติไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามค าสั่งทันที 

  ข้อ  293    การรับเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติไปศึกษา 
เพ่ิมเติมในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ  294    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมใน     
ประเทศก่อนวันใช้บังคับตามประกาศนี้   ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้
นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมตามประกาศนี้ 

  ข้อ  295    การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้ไปศึกษา ฝึกอบรม               
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด     โดยก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่ก าหนดไว้ ในระเบียบ
ดังกล่าว ให้หมายความถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย  

  ข้อ  296    ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจการอนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด             
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 

  ข้อ  297    การอนุมัติให้ข้าราชการผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ก่อน
วันประกาศนี้ใช้บังคับ หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ก็ให้เป็นอันใช้ได้ และให้
ด าเนินการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อข้าราชการผู้นั้นตามระเบียบวิธีการนั้นต่อไป แต่ทั้งนี้ 
ส าหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจ านวนอัตราร้อยละตามท่ีก าหนดในระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ส่วนที่ 4 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

  ข้อ  298    การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการ            
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา   เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  เลื่อนขั้นเงินเดือน  พัฒนา                  
ข้าราชการ   เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหน้าที่เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับ     
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บัญชาปฏิบัติตน ให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปฏิบัติราชการมี          
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ                  
และประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี                
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วน  จังหวัด  
โดยจัดท าการประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอ                  
ค าปรึกษาด้วย   

  ข้อ  299    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ                   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศนี้    มีหลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ   
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก   

  ข้อ  300    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานนี้  มีวัตถุประสงค์            
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ           
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาใน         
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
      (1)  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  การให้รางวัลประจ าปี  และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
      (2)  การพัฒนา  และการแก้ไขการปฏิบัติงาน 
      (3)  การแต่งตั้งข้าราชการ 
      (4)  การให้ออกจากราชการ 
      (5)  การให้รางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

  ข้อ  301    การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ให้ประเมินจากผลงานและคุณ  
ลักษณะการปฏิบัติงาน  โดยการประเมินผลงานให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
       (1)  ปริมาณงาน 
       (2)  คุณภาพของผลงาน 
       (3)  ความทันเวลา 
       (4)  ผลลัพธ์  ประโยชน์ในการน าไปใช้  และประสิทธิผลของงาน 
       (5)  การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน 
  ส่วนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
       (1)  ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
       (2)  การรกัษาวินัย 
       (3)  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจก าหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอ่ืน  ๆ  เพิ่มเติมได้              
ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในต าแหน่งต่าง ๆ   
  ทั้งนี้โดยก าหนดให้มีสัดส่วนคะแนนของผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  70   
  ส าหรับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจารณาใช้ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้หรือปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานได้ 

  ข้อ  302    ให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและ
ผู้รับการประเมิน  เช่น   แผนงาน  โครงการ  หรือ  ผลงานที่ก าหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น  ทั้งนี้  ให้
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พิจารณาจากข้อตกลงการบริหารงานของส่วนราชการ  หรือภารกิจหลักท่ีได้มีการก าหนดไว้ตามท่ี                   
ก.จ.จ.  ก าหนดขึ้นด้วย  

  ข้อ  303    ให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ปีละ  2  ครั้ง  ตามรอบปีงบประมาณ  คือ 
       (1)  ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม   ถึง  31  มีนาคม     ของปีถัดไป 
       (2)  ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน   ของปีเดียวกัน 

  ข้อ  304    การประเมินครั้งที่  1  ตามข้อ  303  ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินจัดล าดับผล
การประเมินเรียงล าดับจากผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น  ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้และผลการประเมินต้อง
ปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  และให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินดีเด่น  และ
ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ไว้  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งที่  2 

  ข้อ  305    ให้น าระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่
ก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือน   ทั้งนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับ
มอบหมายประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ข้าราชการได้ทราบโดย           
ทั่วกัน 

  ข้อ  306    ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อวัตถุประสงค์     
ในการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยมี
องค์ประกอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร  เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าว 
  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรอง      
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยก็
ได้ 

  ข้อ  307    ให้น าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ          
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่ก าหนดใน    ข้อ 
300  ด้วย 

  ข้อ  308    เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้งแล้ว  ผู้บังคับบัญชาซึ่ง
เป็นผู้ประเมินต้องน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับการประเมิน   เพื่อให้มี
การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และก าหนดแผนการพัฒนาผู้รับการประเมินให้มีสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานดียิ่งข้ึน 

  ข้อ  309    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพ่ือน าไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ต่อไป  เช่น  ผลการประเมินครั้งที่  1  เก็บไว้ที่ผู้บังคับบัญชา  
ผลการประเมิน ครั้งที่  2  ภายหลังจากการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับการประเมินแล้ว  ให้เก็บสรุปผลการ
ประเมินไว้ในแฟูมประวัติข้าราชการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะก าหนดรูปแบบการจัดเก็บเป็นอย่างอ่ืน
ตามท่ีเหมาะสมก็ได้ 



    
 

89   

 

  ข้อ  310    ให้ใช้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดนี้ 
ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกระดับ   

  ข้อ  311    กรณีอ่ืน ๆ  ที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ส านักงาน  ก.จ. และองค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดอาจร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการเพ่ิมเติมตามลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติงาน            
และอ่ืน ๆ  ได้ 

ส่วนที่  5 
การลา 

  ข้อ  312    ในส่วนนี ้
      " เข้ารับการตรวจเลือก "   หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็นทหาร
กองประจ าการ 
 
      " เข้ารับการเตรียมพล "   หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล             
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
      " องค์การระหว่างประเทศ "  หมายความว่า องค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความ   ตก
ลงระหว่างประเทศท้ังในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และส าหรับองค์การสหประชาชาติให้หมายความ
รวมถึงทบวงการช านัญพิเศษและองค์การอ่ืนใดในเครือสหประชาชาติด้วย 
      " องค์การต่างประเทศ "  หมายความว่า องค์การหรือสถาบันต่างประเทศตามที่ผู้
รักษาการตามประกาศนี้จะได้ประกาศรายชื่อให้ทราบ 
      " การไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ "  หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การไปปฏิบัติงานในองค์การต่างประเทศ การไปปฏิบัติงานในต่างประเทศใน
ลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่  
ในประเทศไทย   โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองค์การระหว่าง
ประเทศ องค์การต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือจากประเทศท่ีไปปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ไม่
รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุมของ
ทางราชการ การไปรับราชการประจ าในต่างประเทศ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
      " ลาติดตามคู่สมรส "  หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่    
เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือทาง
ราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฏหมายว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์การสั่งให้ไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาท างาน ตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

  ข้อ  313    การลาทุกประเภทตามที่ก าหนดในส่วนนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ   
คณะรัฐมนตรีก าหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย 
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  ข้อ  314    ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาต  และอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาส าหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามตารางที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจ
อนุญาตการลาตามประกาศนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขอ
อนุญาตจากผู้มีอ านาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอ านาจอนุญาตการลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา 
และเม่ืออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอ านาจอนุญาตตามประกาศนี้   ทราบด้วย 
  ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้แก่
ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้ 

  ข้อ  315    ข้าราชการผู้ใดได้รับค าสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทาง      
ราชการหากประสงค์จะลาปุวย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้า
รับการเตรียมพล ในช่วงเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไปช่วย
ราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจ านวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 
  การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง   ให้เสนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการเจ้า
สังกัดตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับการลาประเภทนั้น 

  ข้อ  316    การนับวันลาตามประกาศนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
  การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และค านวณวันลาให้
นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การนับ
เพ่ือประโยชน์ในการค านวณวันลาส าหรับวันลาปุวยที่มิใช่วนัลาปุวยตามกฏหมายว่าด้วยการสงเคราะห์
ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  วันลากิจส่วนตัว  และวันลาพักผ่อนให้
นับเฉพาะวันท าการ 
  การลาปุวยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตามให้
นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจ านวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอ านาจของผู้มีอ านาจอนุญาตระดับใด ให้น าใบลา
เสนอขึ้นไปตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
  ข้าราชการที่ถูกเรียกเข้ามาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตเพียง
วันก่อนเดินทางกลับและวันราชการเริ่มต้นตั้งแต่วันออกเดินทางกลับเป็นต้นไป 
  การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา นั้น ๆ 
  ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการให้เสนอ
ขอถอนวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขต
เพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น 

  ข้อ  317    เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าบัญชีลง
เวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด โดยมีสาระส าคัญตามตัวอย่างท้ายประกาศนี้ หรือจะใช้เครื่อง
บันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
  ในกรณีจ าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะก าหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธี
ควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอ่ืนตามเห็นสมควรก็
ได้  แต่ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย 
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  ข้อ  318    การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี้  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นหรือรีบด่วนจะ
ใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้   แต่ทั้งนี้ ต้องส่งใบลาตามแบบใน
วันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 

  ข้อ  319    ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศนี้ หรือใน
ระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 

  ข้อ  320    ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ 
ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวาง
ท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ท่ีเกิดขึ้นรวมทั้ง
อุปสรรคขัดขวางที่ท าให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ 
  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าการท่ีข้าราชการผู้นั้นมาปฏิบัติราชการ             
ไม่ได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ให้สั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็นวัน
ลาตามจ านวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว 
  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นว่าการท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติราชการยังไม่
สมควรถือเป็นพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจ
ส่วนตัว 

  ข้อ  321    การลาแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ 
(1) การลาปุวย 
(2) การลาคลอดบุตร 
(3) การลากิจส่วนตัว 
(4) การลาพักผ่อน 
(5) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(6) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(7) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
(8) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(9) การลาติดตามคู่สมรส 

  ข้อ  322    ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาปุวยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่ง
ใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
  ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการปุวยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็
ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
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  การลาปุวยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใน
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจ าเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอ านาจอนุญาต
จะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึ่งผู้มีอ านาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 
  การลาปุวยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันถ้าผู้มีอ านาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจาก
แพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
  ข้อ  323     

  ข้อ  324    ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่
สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยเหตุจ าเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนได้ แต่
จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ 

  ข้อ  325    ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ  323 แล้ว  หากประสงค์จะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตร
เพ่ิมอีก  ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนได้อีกไม่เกิน   
30 วันท าการ 

  ข้อ  326    ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทั้งลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจาก
การลาคลอดบุตร โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน 45 วันท าการ 
  ข้าราชการผู้ที่ได้ใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรตาม                  
ข้อ  325  ในปีใดแล้ว ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนได้อีกตามจ านวนวันที่เหลืออยู่ 

  ข้อ  327    ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรและลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลา
คลอดบุตร โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามข้อ  325  และข้อ  326  แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดู
บุตรต่อไปอีก ให้ลาได้ไม่เกิน 150 วันท าการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

  ข้อ  328    ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว เว้นแต่กรณีการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ  325  และข้อ  326  ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบก าหนด ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดข้ึน ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้ 

  ข้อ  329    ข้าราชการมสีิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้ 10 วันท าการ เว้นแต่           
ข้าราชการ ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน 

(1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก 
(2) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก 
(3) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง

แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ 
(4) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการแล้ว
ต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอีก 
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  ข้อ  330    ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลาพักผ่อนประจ าปีแล้วแต่
ไม่ครบ 10 วันท าการ ให้สะสมวันที่มิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลา
พักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันท าการ 
  ส าหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนประจ าปีในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันท าการ 

  ข้อ  331    ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งในลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 

  ข้อ  332    การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

  ข้อ  333    ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยังไม่ครบก าหนด ถ้ามี      
ราชการจ าเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้ 

  ข้อ  334    ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในประพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผลความ
จ าเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 
 
  ข้อ  335    ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับ
อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  334  แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์    
ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน   นับแต่วันที่ลา
สิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
  ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว          หากปรากฎว่ามีปัญหาอุปสรรคท าให้ไม่สามารถอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รับรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลา 
ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตให้ถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดย
ให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

  ข้อ  336    ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม้น้อยกว่า 48 ชั่วโมง   สว่นข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับ
การเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไป
เข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับค าสั่งอนุญาต 
และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ  337    เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียม
พลแล้ว  ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน   เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุ
จ าเป็น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน 



    
 

94   

 

  ข้อ  338    ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย  ณ                  
ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือ
พิจารณาอนุญาต 
  ส าหรับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

  ข้อ  339    ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณา โดยความเห็นชอบ
ของ ก.จ.จ.  ทั้งนี้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

  ข้อ  340   การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ 
      " ประเภทที่ 1 "    ได้แก่ การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
          (1) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็น
วาระท่ีต้องส่งไปปฏิบัติงานในองค์การนั้น 
          (2) รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหว่างประเทศ 
          (3) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบัติงานเพ่ือพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศตาม
ความต้องการของรัฐบาลไทย 
      " ประเภทที่ 2 "    ได้แก่ การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1 

  ข้อ  341    ข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
      (1) เป็นข้าราชการประจ าตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนถึงวันที่
ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน เว้นแต่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติงานในองค์การสหประชาชาติก าหนดเวลาห้าปี 
ให้ลดลงเป็นสองปี 
      ส าหรับผู้ที่เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 มาแล้วจะต้องมีเวลา
ปฏิบัติราชการในส่วนราชการไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันเริ่มกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลังจากท่ีเดินทาง
กลับจากราชการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ครั้งสุดท้าย 
      (2) ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2   ต้องมีอายุไม่เกินห้าสิบปี
บริบูรณ์ นับถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน 
      (3) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติเรียบร้อย
และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัย 
  การขอยกเว้นหรือผ่อนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ให้เสนอเหตุผลความจ าเป็น
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. เป็นราย ๆ ไป 

  ข้อ  342    ให้ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศยื่น
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุญาตโดยความ
เห็นชอบของ ก.จ.จ.  และมีค าสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นลาไปปฏิบัติงานได้   โดยถือว่าเป็นการไปท าการใด ๆ     
อันจะนับเวลาระหว่างนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ มีก าหนดเวลาไม่เกินสี่ปีส าหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 
1 หรือมีก าหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปีส าหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2   โดยไม่ได้รับเงินเดือน  เว้นแต่อัตรา
เงินเดือนที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ ากว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการ  ที่ผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น
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ให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ    ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่
เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น 

  ข้อ  343    ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  หาก        
ประสงค์จะอยู่ปฏิบัติงานต่อ ให้ยื่นเรื่องราวพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ทางราชการจะได้รับต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยความเห็นชอบของ 
ก.จ.จ.   และมีค าสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นไปปฏิบัติงานโดยถือว่าเป็นการไปท าการใด ๆ   อันจะนับเวลาระหว่าง
นั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปท าการนั้นเหมือน
เต็มเวลาราชการได้อีกแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี 
  การอนุญาตให้ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 เกินกว่าหนึ่งปี ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้
ผู้นั้นออกจากราชการในช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปีด้วย 

  ข้อ  344    เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีค าสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานตามข้อ  342  
หรือให้ไปปฏิบัติงานต่อหรือให้ออกจากราชการตามข้อ  343 แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด    รายงาน
และส่งส าเนาค าสั่งดังกล่าวให้ส านักงาน ก.จ. ทราบ 

  ข้อ  345    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าสัญญาผูกมัดข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2   ให้กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็นเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่
ไปปฏิบัติงาน   ข้าราชการผู้ใดปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่กลับมารับราชการหรือกลับมารับ
ราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เงินเบี้ยปรับแก่ทางราชการ ดังนี้ 
      (1) ไม่กลับเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็นจ านวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับคูณ
ด้วยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเป็นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกินสิบห้าวันให้คิดเป็นหนึ่งเดือน 
      (2) กลับมารับราชการไม่ครบก าหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เบี้ยปรับตาม (1) ลดลง 
ตามส่วน 

การท าสัญญาตามวรรคหนึ่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดตามแบบที่ก าหนด 
ส าหรับข้าราชการพลเรือน เมื่อจัดท าแล้วให้ส่งให้ส านักงาน ก.จ. จ านวน 1 ชุด 

  ข้อ  346    ข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้
รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในสิบวัน นับแต่วันถัดจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและให้รายงานผลการไป
ปฏิบัติงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานการไปปฏิบัติงานใน              
องค์การระหว่างประเทศ ตามที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้   

  ข้อ  347    ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือพิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบของ 
ก.จ.จ.  ให้ลาได้ไม่เกินสองปี และในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี 
ถ้าเกินสี่ปีให้ลาออกจากราชการ 

  ข้อ  348    การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส   ผู้มีอ านาจอนุญาตจะ
อนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลา
ตามท่ีก าหนดในข้อ  347  และจะต้องเป็นกรณีท่ีคู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ
เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่ 
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  ข้อ  349    ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ  347   ในช่วง
เวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจ าในประเทศไทยต่อมา
ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีกในช่วงเวลาใหม่ จึงจะมีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสตามข้อ  347  ได้ใหม่ 

  ข้อ  350    กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบัติตามที่ก าหนดในส่วนนี้ให้น าเสนอ    
ก.จ.จ.  เพ่ือพิจารณาเป็น ราย ๆ ไป 

 

ส่วนที่ 6 
เบ็ดเตล็ด 

  ข้อ  351    วัน เวลาท างาน  วันหยุดตามประเพณี  วันหยุดประจ าปีของข้าราชการ                            
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศก าหนดโดยให้เป็นไปตามท่ี                      
คณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

  ข้อ  352    เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการองค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

  ข้อ  353    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีประกาศก าหนดมาตรฐานคุณธรรม             
และจริยธรรมส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด    เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและ           
การปฏิบัติตนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยในส านักงาน             
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ  354    ในการจัดท ามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ  313 ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนทุกฝุายของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

  ข้อ  355    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ          
การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ  การเลื่อนข้ันเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้ต าแหน่ง การทะเบียนประวัติของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และการปฏิบัติการอ่ืน ไปยัง  ก.จ.      

  ข้อ  356    เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีค าสั่ง หรือประกาศเก่ียวกับข้าราชการ              
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือตามท่ีก าหนดในประกาศนี้ มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้ 

(1) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ซึ่งหมายถึง  การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง              
ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

(2) การสั่งแต่งตั้ง  ซึ่งหมายถึง  การสั่งย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ 
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(3)  การสั่งให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ การ

ได้รับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
(4)  การสั่งประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การสั่งผู้ประจ าองค์การบริหาร                 

ส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอ่ืน และการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ  
(5)  การสั่งให้ออกจากราชการ   
(6)  การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

ส่วนท้องถิ่น 
(7)  การประกาศก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การก าหนดอ านาจหน้าที่             

การแบ่งส่วนราชการภายใน  การจัดตั้ง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   

(8)  การประกาศก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับต าแหน่ง  แผนอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ออกค าสั่งหรือประกาศดังกล่าว  รายงานไปยัง   ก.จ.   โดย
ส่งส าเนาค าสั่ง  หรือประกาศนั้นอย่างละ  3  ฉบับ  ไปให้ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ออกค าสั่ง                 
หรือประกาศ  และส าหรับกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตาม (1)  ให้ส่งทะเบียนประวัติข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ตามข้อ 358  ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ได้กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้องแล้วไป
พร้อมกันด้วย 

  ข้อ  357    เมื่อ  ก.จ.จ.   หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดให้มีการประกาศเกี่ยวกับ
การคัดเลือกตามที่ก าหนดในประกาศนี้  ดังต่อไปนี้ 
       (1)  การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
       (2)  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ีไม่จ าเป็นต้องสอบแข่งขัน 
       (3)  การสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
       (4)  การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งบริหาร            
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
  ให้เลขานุการ  ก.จ.จ.   รายงานไปยัง  ก.จ. โดยส่งส าเนาประกาศเก่ียวกับการคัดเลือกนั้น
อย่างละ  3  ฉบับ  ไปให้ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ประกาศ 

  ข้อ  358    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จัดให้มีทะเบียนประวัติของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทุกคน โดยจัดเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ฉบับ และส่งให้  ก.จ. เก็บไว้ 1 ฉบับ 

การจัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลักษณะ รูปแบบ           
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ  วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ   และการจัดท าแฟูมประวัติ        
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้น ากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ  359    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม     
ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  หรือต่างประเทศ  ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ  หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้รับวุฒิ
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เพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น  สมรส  หย่า  เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  หรือตาย ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อนุญาต
หรือได้รับแจ้ง รายงานไปยัง  ก.จ. ภายในห้าวันท าการนับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี 

 
หมวด  13 

การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

  ข้อ  360    ในหมวดนี้ 
  “ส่วนราชการ”   หมายความว่า  ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศ                 
จัดตั้งขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  “ลูกจ้าง”   หมายความว่า  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  และลูกจ้างลักษณะ                           
ผู้ช านาญงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การ             
บริหารส่วนจังหวัด 
  “ลูกจ้างประจ า” หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงท่ีจ้างไว้            
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจ าโดยไม่มีก าหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจ านวนที่ก าหนดไว้และรับเงิน         
ค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหมวดเงินอุดหนุนของ           
รัฐบาลด้วย 
  “ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงท่ีจ้างไว้               
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว   และหรือมีก าหนดเวลาจ้าง   แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปี                 
งบประมาณและรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอื่นใด 
  “ลูกจ้างลักษณะผู้ช านาญงาน” หมายความว่า   ลูกจ้างซึ่งมีความรู้ความช านาญใน      งาน
เฉพาะอย่าง ที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี  ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไม่น้อยกว่า 5 ปี  โดยมี            
ใบรับรองความรู้ความช านาญและความสามารถในการท างานจากสถานที่ท างานเดิมที่ผู้นั้นเคยปฏิบัติ     งาน
มาแล้ว 
  “เวลาท างานปกติ” หมายความว่า  เวลาท างานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดที่                  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดตามลักษณะงานให้เป็นเวลาท างานปกติ 
  “วันหยุดประจ าสัปดาห์” หมายความว่า  วันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่นายกองค์การ                
บริหารส่วนจังหวัดก าหนดขึ้นเพ่ือความเหมาะสมตามลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย        
อาจก าหนดวันหยุดประจ าสัปดาห์ เป็นสองวัน ก็ได้ 
 
  “วันหยุดพิเศษ”  หมายความว่า  วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวันหยุดราชการ   
นอกจากวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
  “ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า  ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึง 
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบตามอัตราที่ก าหนดจ่ายให้ลูกจ้างส าหรับการปฏิบัติงานปกติ 
  “ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า  ค่าจ้างที่ก าหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน  รวมถึง                 
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ 
  “ค่าจ้างรายวัน” หมายความว่า  ค่าจ้างท่ีก าหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวันท างาน              
ปกติ  รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ 
  “ค่าจ้างรายชั่วโมง” หมายความว่า  ค่าจ้างท่ีก าหนดอัตราจ่ายเป็นรายชั่วโมงในวัน              
ท างานปกติ  รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ 
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  “ค้าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างท่ีก าหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและราย                
ชั่วโมง  เนื่องจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ 
  “ค่าจ้างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างท่ีก าหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและ                 
รายชั่วโมง  กรณีสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ 

“ค่าอาหารท าการนอกเวลา” หมายความว่า  ค่าอาหารที่ก าหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้าง                 
รายเดือน  เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาท าการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจ าสัปดาห์           
หรือวันหยุดพิเศษ 

“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า  เงินช่วยเหลือค่าท าศพของลูกจ้างที่จ่ายในกรณี                                
ลูกจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ 

“ท้องถิ่นอ่ืน” หมายความว่า ท้องถิ่นที่ลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต                 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ตนสังกัด 

“ฝึกอบรม” หมายความว่า   การเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญ หรือประสบการณ์                        
ด้วยการเรียน  การวิจัย  การอบรม  การสัมมนา  หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือ                  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการนั้น   และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา              
และการรับค าแนะน าก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการ              
ฝึกอบรมนั้นด้วย 
  “ดูงาน” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ 
  “ปี” หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
คุณสมบัติของลูกจ้าง 

  ข้อ  361    ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ    
ต้องห้ามเบื้องต้น  ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินห้าสิบห้าปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น   

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่  ก.จ. ก าหนดส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน           
ตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัด  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 
  (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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(10)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า                   

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ                       
หน่วยงานอื่นของรัฐ   
  (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน             
ทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด             
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน   
  (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์   และ
วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  
  (14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

  ข้อ  362    ก.จ.จ. มีอ านาจพิจารณายกเว้นส าหรับลูกจ้างผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ     361 
(2)  เป็นรายบุคคลได้ แต่อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี หรือการจ้างลูกจ้างลักษณะ      ผู้
ช านาญงาน  มีอ านาจพิจารณายกเว้นส าหรับลูกจ้างผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 361 (2) และ (10)       เป็น
รายบุคคลได้                
  ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  361 (7)  (9)  (10)  หรือ(14)   ก.จ.จ.                            
อาจพิจารณายกเว้น ให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 361 (11)  หรือ 
(12)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว   หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ     ต้องห้าม
ตามข้อ 361 (13)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ราชการเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  ก.จ.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้   ส าหรับการ
ขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้น าขั้นตอนและวิธีการที่
ก าหนดส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  2 
การก าหนดต าแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง 

  ข้อ  363    มาตรฐานต าแหน่งลูกจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของลูกจ้าง               
ให้เป็นไปตามที่  ก.จ. ก าหนด 

ข้อ  364    ต าแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งก าหนด 
ต าแหน่งนอกเหนือจากต าแหน่ง ที่ ก.จ. ก าหนดตามข้อ 363 หากต าแหน่งว่างลงให้ยุบเลิก หรือปรับแก้ไขให้
สอดคล้องตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ตามข้อ  363 

  ข้อ  365    ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับข้าราชการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบัติงานให้ก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 

(1) ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเหมือนต าแหน่งข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดหรือข้าราชการพลเรือนต าแหน่งนั้น  และก าหนดคุณวุฒิที่ไม่สูงเกินความจ าเป็นต่อหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

    (2)  ก าหนดชื่อต าแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่ให้ซ้ าหรือเหมือนกับชื่อ 
ต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
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  ข้อ  366    ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับลูกจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและชื่อต าแหน่งเหมือนต าแหน่งลูกจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังต าแหน่งนั้น 

ข้อ  367    การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้ก าหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่
จ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานและให้มีภารกิจปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง  แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่
เกิน ปีงบประมาณ 

ข้อ  368    การก าหนดจ านวนต าแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   ยกเว้น 
ลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ให้  ก.จ.จ. ก าหนดว่าจะมีต าแหน่งใด  ในหน่วยงานหรือ    ส่วน
ราชการใด  จ านวนเท่าใด   โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนอัตราก าลังของลูกจ้าง เพ่ือ         ใช้
ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.     

  ข้อ  369    ก าหนดให้  ก.จ.จ. มีอ านาจก าหนดต าแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน
ส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยใหค้ านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล 

  ข้อ  370    การก าหนดต าแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการต่าง ๆ        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าเป็นแผนอัตราก าลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่ง และการใช้ต าแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
เสนอให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ    โดยให้จัดท าและก าหนดรวมไว้ในแผนอัตราก าลังข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ  371    ในการจัดท าแผนอัตราก าลังลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด การก าหนด
ต าแหน่งลูกจ้าง การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งลูกจ้าง  ให้น าแนวทางและวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับ         
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ  372    เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถิ่นและไม่ให้มีภาระผูกพันด้าน               
สวัสดิการของลูกจ้างมากเกินไป โดยให้พิจารณาปรับใช้อัตราก าลังลูกจ้างประจ าที่มีอยู่เดิมก่อน หากมี       
ความจ าเป็นต้องจ้างลูกจ้างให้พิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราวก่อน  หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควรจ้าง
ลูกจ้างประจ าให้น้อยที่สุด โดยให้ค านึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการและลูกจ้าง ไม่ให้สูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ข้อ  373    ต าแหน่งลูกจ้างท่ีรับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีต าแหน่งใด ใน
หน่วยงานหรือส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีจ านวนเท่าใด  ให้เป็นไปตามความตกลง
กับส านักงบประมาณ 

  ข้อ  374    การจ้างลูกจ้าง  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการโดยวิธีการคัดเลือก              
โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  3  คน  เพ่ือด าเนินการคัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  อาจด าเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ 
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วิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

  ข้อ  375    อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้เป็นไปตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง           
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศนี้ 
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจสั่งจ้างลูกจ้าง  ในอัตราค่าจ้าง                        
ขั้นต่ าสุดของต าแหน่ง 

ข้อ  376    การให้ลูกจ้างประจ าได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้าง             
ขั้นต่ าและขั้นสูงของลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศนี้ 

  ข้อ  377    การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เว้นแต่ การ          
เพ่ิมค่าจ้างเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ข้อ  378    การให้ลูกจ้างประจ าได้รับค่าจ้างเพ่ือการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นให้        
เป็นไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นค่าจ้างแต่ละกลุ่ม กรณีลูกจ้างประจ าได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง           
สูงขึ้นท้ายประกาศนี้ 

  ข้อ  379    อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
    (1)  ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับต าแหน่งลูกจ้างให้ได้รับ              

อัตราค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของลูกจ้างนั้น   
      (2)  ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่ง            
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการพลเรือนต าแหน่งนั้น 
      (3)  ผู้ช านาญงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าและข้ันสูง
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามล าดับและอัตราที่ ก.จ.จ.เห็นสมควร 

  ข้อ  380    การจ้างลูกจ้างที่มีเงื่อนไขให้จ้างจากผู้มีคุณวุฒิ  ให้จ้างในอัตราค่าจ้างตาม    วุฒิ
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกรณีจ้างผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้างตามอัตรา             
เงินเดือนที่  ก.จ.จ. ก าหนด 

  ข้อ  381    การจ้างลูกจ้าง ให้ด าเนินการจ้างจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่             
ของผู้ได้รับการคัดเลือก  ตามข้อ  374  

  ข้อ  382    การจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ช านาญงาน  ให้ ก.จ.จ. ก าหนดอัตราค่าจ้างตาม                     
ที่เห็นสมควรตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ  379 (3)   

  ข้อ  383    การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างให้ด ารงต าแหน่งใด  ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  

  ข้อ  384    การโอนลูกจ้างประจ าระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกับหน่วย                  
ราชการอ่ืนอาจกระท าได้ ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอ านาจจ้างทั้งสองฝุายตกลงยินยอม  ทั้งนี้                
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ในการแต่งตั้งหรือให้พ้นจากต าแหน่งแล้วแต่กรณี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.จ.จ.  โดยแต่งตั้งให้  ด ารง
ต าแหน่งและได้รับค่าจ้างในอัตราที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้นับเวลาการท างานต่อเนื่องกัน 

ข้อ  385    ลูกจ้างประจ าผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ   
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด              
สั่งจ้างและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

ข้อ  386    ลูกจ้างประจ าผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ              
ทหาร และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ า           
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร          
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับค่าจ้าง  ตามหลักเกณฑ์      และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

ข้อ  387    การแต่งตั้งลูกจ้างประจ าผู้ด ารงต าแหน่งใดไปด ารงต าแหน่งใหม่  ผู้นั้นต้อง                   
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งใหม่ที่ก าหนดในข้อ  363 

ส่วนที่ 3 
วินัยและการรักษาวินัย 

  ข้อ  388    ลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม           
ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย  จักต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ 

  ข้อ  389    วินัยของลูกจ้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับวินัยและ                  
การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งน ามาใช้บังคับ            
โดยอนุโลม 

 

ส่วนที่ 4 
การออกจากราชการ 

  ข้อ  390    ลูกจ้างออกจากราชการ  เมื่อ 
(1) ตาย 
(2) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร                        

ราชการส่วนท้องถิ่น 
(3) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(4) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ  393 (3) (4) 
(5) ครบก าหนดการจ้าง 
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก 
(7) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  321 

วันออกจากราชการตาม (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให้ออก         
จากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 
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  การต่อเวลาการปฏิบัติราชการให้ลูกจ้างประจ าตาม (2) ปฏิบัติราชการต่อไป จะกระท ามิได้ 

  ข้อ  391    การลาออกของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให้  
ออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม  

ข้อ  392    ลูกจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร                     
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
  วันออกจากราชการตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ส าหรับ      
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

ข้อ  393    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ลูกจ้างออกจากราชการโดย            
ความเห็นชอบของ  ก.จ.จ. เมื่อปรากฏว่า 

(1) ลูกจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ  361 
(2) ลูกจ้างผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้าที่ของตนได้โดยสม่ าเสมอ             

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และเวลา        
ได้ล่วงพ้นไปเกินหกสิบวัน  ยังไม่มีผู้ใดพบเห็น 

(3) ลูกจ้างผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน             
หรือประพฤติหน้าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วย        
เหตุอันใด  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า  ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย        
แก่ราชการ  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนโดยไม่ชักช้า           
ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษา   วินัย
และการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

(4) ลูกจ้างผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้ว  การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระท าผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มีมลทิน  
หรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ซึ่งจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

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

(6) ลูกจ้างผู้ใดขาดราชการบ่อยครั้ง ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือ          
ไล่ออก 

(7) ยุบเลิกต าแหน่ง 
วันออกจากราชการตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการให้ออก   

จากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
การให้ออกจากราชการตามข้อนี้ไม่ถือเป็นโทษทางวินัย 

ส่วนที่  5 
การอุทธรณ์  การพิจารณาอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

  ข้อ  394    ลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ  393  ตาม    
ประกาศนีด้้วยเหตุใด ๆ  ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งหรือมีสิทธิร้องทุกข์  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 
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ส่วนที่  6 
การลา 

  ข้อ  395      การลาปุวยของลูกจ้างก าหนดไว้ดังนี้ 
      (1)  การลาปุวยกรณีปกติ 

(ก)  ในปีหนึ่งลูกจ้างประจ ามีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาได้      
ไม่เกินหกสิบวัน  แต่ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่าง
ลาต่อไปอีกก็ได้  แต่ไม่เกินหกสิบวัน 
         (ข)  ลูกจ้างชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี  มีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันท าการ   ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เก้าเดือน
ขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินแปดวัน
ท าการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน  มีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันท าการ  ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างต่ ากว่าหกเดือนมี
สิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วันท าการ 
      (2)  การลาปุวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ 
         (ก)  ลูกจ้างประจ าปุวย  เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่   ถ้าลาปุวยครบตาม (1) (ก)  แล้วยังไม่หาย 
และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างานได้ก็ให้ลาปุวย
เพ่ือรักษาพยาบาล  เท่าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรอนุญาตให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ  
ทั้งนี้  ถ้าเป็นลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์  แต่ถ้าแพทย์ลง
ความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายได้  ก็ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จต่อไป 
         (ข)  ถ้าอันตรายหรือการเจ็บปุวย  หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดังกล่าว      
ใน (ก)  ท าให้ลูกจ้างประจ าผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  อันเป็นเหตุจะต้องสั่งให้ออกจากราชการตาม
มาตรฐานทั่วไปนี้  หากผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดของลูกจ้างประจ าผู้นั้นพิจารณา  เห็นว่าลูกจ้างประจ าผู้นั้นยัง
อาจปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดที่เหมาะสมได้  และเมื่อลูกจ้างประจ าผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้ย้าย
ลูกจ้างประจ าผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอ่ืนที่เหมาะสมโดยไม่ต้องสั่งให้ออกจากราชการก็ได้  โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
         (ค)  ลูกจ้างชั่วคราวปุวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่  ถ้าลาปุวยครบตาม (1) (ข)  แล้วยังไม่หายและแพทย์
ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถท างานได้  ให้นายก  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจอนุญาตให้ลาปุวยเพื่อรักษาพยาบาล  โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติได้ 
ตามท่ีเห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน  ทั้งนี้  ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์  และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้  ให้พิจารณาสั่งให้
ออกจากราชการ 
         ลูกจ้างผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือใน   
วันที่ลาเว้นแต่กรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
         การลาปุวยเกินสามวัน  ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อมกับใบลา
ด้วย  เว้นแต่ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 
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  ข้อ  396    ในปีหนึ่งลูกจ้างประจ ามีสิทธิลากิจส่วนตัว  รวมทั้งลาไปต่างประเทศ  โดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันท าการ    แต่ในปีแรกท่ีได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจ าให้   
ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจ าสัปดาห์ 
  ลูกจ้างประจ าผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอ
ใบลา พร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว 

  ข้อ  397    การลาพักผ่อนประจ าปีของลูกจ้างประจ า ให้เป็นไปตามที่ก าหนดส าหรับ                  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

  ข้อ  398    ลูกจ้างประจ ามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวันหยุดประจ าสัปดาห์
และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจ าสัปดาห์ 
  ลูกจ้างประจ าที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมอีก         
ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน 
สามสิบวันท าการ และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสี่สิบห้าวันท าการด้วย 
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนท่ีจ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปีหนึ่ง
ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่ กรณีที่เริ่มเข้า
ปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว 

  ข้อ  399    ลูกจ้างประจ าที่ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไปประกอบ
พิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ     พิธีฮัจย์
แล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน    ในปีแรกท่ี    เริ่มเข้า
ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างประจ าจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมง       ไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
  ผู้ประสงค์จะลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นก่อนอุปสมบท  หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  เว้นแต่มีเหตุผลอัน
สมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้ 
  อ านาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ  400    การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการ      
ฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น  การลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดง
จ านวนวันที่ต้องเดินทางไปกลับ  และวันที่ต้องอยู่เพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าท่ีจ าเป็น   

เพ่ือประกอบการพิจารณา  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง   ใน
วันหยุดประจ าสัปดาห์ 

(2) ลูกจ้างประจ ามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร   
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หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับ  การ
ฝึกวิชาการทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น  แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้ว  ไม่มา
รายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน  ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานเว้นแต่ใน
กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้  แต่ต้องไม่เกิน
เจ็ดวัน  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 

(3)  ในกรณีลูกจ้างชั่วคราว  ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่
เกินหกสิบวัน  ส่วนการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่กรณีให้ได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน  ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายวันชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจ าสัปดาห์ 
  ในกรณีการลาตาม  (2)  และ  (3)  หากลูกจ้างได้รับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

อ านาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ข้อ  401    การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้าง  ให้นับเป็นการลาครึ่งวัน  ตาม
ประเภทการลานั้น ๆ  

ข้อ  402    การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้              
ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
  อ านาจการอนุญาตในการลาตามข้อ 395  ข้อ 396  ข้อ 397  และข้อ 398  ให้เป็นไป            
ตามท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้ 
 

ส่วนที่  7 
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

  ข้อ  403    ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอ่ืน  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นแท้จริงที่ต้อง
ใช้ความรู้ความช านาญพิเศษ  หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนั้น  และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น 

  ข้อ  404    การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ  หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจ าสัปดาห์  หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุด  หรือค่าอาหารท า
การนอกเวลาให้กระท าได้ในกรณีที่จ าเป็นหรือรีบด่วน  โดยมีค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเป็นหลักฐาน 

  ข้อ  405    การจ่ายค่าจ้างในวันท างานปกติ  ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ค่าจ้างลูกจ้าง              
รายวัน และรายชั่วโมง  ค่าจ้างนอกเวลา  และก าหนดเวลาท างานให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

(1) ลูกจ้างรายเดือน 
(ก)  ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้น 

เดือน  ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดท าการก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นที่จะก าหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 
           (ข) ก าหนดเวลาท างานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  เว้นแต่ 
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ถ้ามีงานเป็นลักษณะพิเศษท่ีจะเข้าท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หัวหน้าส่วราชการเป็นผู้ก าหนดโดย
จะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง  แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไม่รวมเวลาหยุดพัก 
            (ค)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติ  หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจ า
สัปดาห์  หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าอาหารท า
การนอกเวลา 
      (2)  ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง 
           (ก)  ก าหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายค่าจ้าง    
มากกว่าเดือนละครั้ง  จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
       ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง  โดยปกติให้จ่ายในวันถัดจากวันสุดท้ายของเดือน  
หน่วยงานใดมีความจ าเป็นที่จะก าหนดวันเริ่มจ่ายเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนุมัติ      จาก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั้ง  ให้หน่วยงานก าหนดวันจ่ายเงิน                
ค่าจ้างตามความเหมาะสมได้โดยขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
           (ข)  ก าหนดเวลาท างานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาท างานของทางราชการ  เว้นแต่  ถ้า
มีงานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าท างานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดโดย
จะต้องมีเวลาท างานวันละไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง  แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไม่รวมเวลาหยุดพัก 
           (ค)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาท างานปกติติดต่อกันเกินสามชั่วโมงข้ึนไป  ให้จ่าย
ค่าจ้างได้ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ 

  ข้อ  406    การจ่ายค่าจ้างในกรณีวันหยุดประจ าสัปดาห์  ส าหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หัก
ค่าจ้าง  ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้าง 
  ส าหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจ าสัปดาห์    ให้ถือปฏิบัติ
ดังนี้ 
      (1)    ลูกจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  405  (1) (ค) 
      (2)  ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง  จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอัตราปกติตาม
ระยะเวลาท างาน 

ข้อ  407    การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ  ส าหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หัก 
ค่าจ้างลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ 
  ส าหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาท างานในวันหยุดพิเศษ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(1) ลูกจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  405  (1)  (ค) 
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง  จ่ายค่าจ้างเพ่ิมให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอัตรา               

ปกติตามระยะเวลาท างาน 

  ข้อ  408    การจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอ่ืนตามข้อ 403   
ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
    (1)  ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ     โดย
ไม่มีสิทธิได้รับค่าอาหารท าการนอกเวลา 
    (2)  ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
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           (ก)  ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน  หรือเดินทางกลับส านักงานที่ตั้งปกติ
หรือสถานที่อยู่  ไม่ว่าจะเป็นวันท างานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษให้จ่าย
ค่าจ้างอัตราปกติ  ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตามข้อ 405 และข้อ  406 
           (ข)  ลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่คนรถหรือคนเรือ  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดินทางครบ
ก าหนดเวลาท างานปกติประจ าวันแล้ว  หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปอีกส าหรับวันนั้นให้จ่าย
ค่าจ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ  405  (1)  (ค) 
  การปฏิบัติงานในวันท างานปกติ  การปฏิบัติงานนอกเวลา  การปฏิบัติงานในวันหยุด   หรือ
ในกรณีในวันหยุดพิเศษ  ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ท่ีเคยจ่าย  เสมือนปฏิบัติงานในส านักงานที่ตั้งปกติ  เว้น
แต่ในกรณีวันหยุดประจ าสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้  ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ 

  ข้อ  409    ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย  และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ านวนสามเท่าของอัตรา
ค่าจ้างปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย  ในกรณีลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือเสมือน
ว่าลูกจ้างผู้นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์ค านวณเงินช่วยพิเศษ 

  ข้อ  410    ลูกจ้างประจ าซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย  ผู้มีอ านาจได้วินิจฉัยตาม
ข้อ  414  แล้วสั่งจ่ายค่าจ้างเป็นจ านวนเท่าใด  ให้จ่ายค่าจ้างตามจ านวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย  นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจ านวนหนึ่งเป็น
จ านวนสามเท่าของจ านวนค่าจ้างนั้น 
  ถ้าผู้มีอ านาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าจ้าง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

  ข้อ  411    ลูกจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ  ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างส าหรับวันที่ขาดหรือหนี                   
ราชการนั้น 
  ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมาปฏิบัติงาน
และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

  ข้อ  412    ค่าจ้างท่ีจ่ายตามข้อ  409  ถึงข้อ  411 เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตาย   
และให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 
  เงินช่วยพิเศษตามข้อ  409  หรือข้อ  410  ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดงเจตนา              
ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 
  ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง  หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้แสดง
เจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จ่ายแก่บุคคลตามล าดับก่อนหลัง  ดังต่อไปนี้ 
      (1)  คู่สมรส 
      (2)  บุตร 
      (3)  บิดามารดา 
      (4)  ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา  โดยจ าเป็นต้องมีผู้อุปการะและความ        
ตายของผู้นั้นท าให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด     เห็น
ว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่า เป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย 
      (5)  ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน   
จังหวัดเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย 
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  เมื่อปรากฏว่า  มีบุคคลในล าดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษแต่
ในล าดับเดียวผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 
  ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา  1  ปี  นับแต่วันที่ลูกจ้างผู้นั้นถึง
แก่ความตาย  การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย 
  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความจ าเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้างผู้ถึง        
แก่ความตาย เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร  ก็ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหักค่าใช้จ่าย  จาก
เงินช่วยพิเศษท่ีต้องจ่ายตามมาตรฐานนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง  และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 

  ข้อ  413    องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีความจ าเป็นที่จะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจ าไป          
ฝึกอบรม  หรือดูงาน เกี่ยวกับหน้าที่ที่ลูกจ้างประจ านั้นปฏิบัติอยู่  ณ  ต่างประเทศ  หรือภายในประเทศโดยให้
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมหรือดูงานนั้น  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ผู้อนุมัติ  ลูกจ้างประจ ารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 

  ข้อ  414    ลูกจ้างประจ าที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ      
สอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนจนกว่าคดี
หรือกรณีถึงท่ีสุด  การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
      (1)  ลูกจ้างประจ าผู้ใดถูกสั่งพักราชการ  ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพัก
ราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการ  เพราะมิได้ทราบ
ค าสั่ง  ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบ  หรือควรได้รับทราบค าสั่งนั้น 
      (2)  ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจ าผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดและ            
ไม่มีมลทินหรือมัวหมองให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ 
      (3)  ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจ าผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  มิได้กระท าความผิดแต่มีมลทิน
หรือมัวหมอง  หรือกระท าความผิด  แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายค่าจ้างได้     ครึ่งหนึ่ง
ของค่าจ้างอัตราปกติ 
      (4)  ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจ าผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  ได้กระท าความผิดและถูก      
ลงโทษถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ห้ามจ่ายค่าจ้าง 
      (5)  ในกรณีลูกจ้างประจ าซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี          
หรือกรณีถึงท่ีสุด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้างระหว่าง
เวลานั้นหรือไม่เพียงใด  โดยอนุโลม  (2) (3) และ (4)  ทั้งนี้ให้จ่ายค่าจ้างตามจ านวนที่วินิจฉัยให้   จนถึงวันที่
ถึงแก่ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย 
  กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ถือปฏิบัติท านองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่าง      พัก
ราชการ 
  ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการไว้ก่อน  เพราะมิได้
ทราบค าสั่ง  ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบหรือควรได้รับทราบค าสั่งนั้น 
  อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ  ไม่ถือเป็นอัตราว่าง 

  ข้อ  415    ให้น าความในข้อ  414  มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ าระหว่าง
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ค าสั่งลงโทษปลดออก  หรือถูกควบคุมตัวตามค าพิพากษาของศาลโดยอนุโลม 
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  ข้อ  416    การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าจ้าง  ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการ                 
แต่งตั้งหรือปรับค่าจ้าง  โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้าง  ให้คงตัดค่าจ้างต่อไป   ตาม
จ านวนเดิม 
  การจ่ายค่าจ้างในกรณี 
      (1)  ลาออก  ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงก าหนดลาออก แต่ถ้าถึงก าหนดลาออกแล้วยังไม่ได้
รับทราบค าสั่งอนุญาตให้ลาออก  และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบค าสั่งหรือ
ควรได้รับทราบค าสั่ง 
      (2)  ปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในค าสั่ง  แต่ถ้ายังไม่รับทราบ           
ค าสั่งและลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา  ให้จ่ายได้ถึงวันทราบค าสั่งหรือควรได้รับทราบค าสั่ง 
      (3)  พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ  ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปี 
  การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้  และ
เป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้ส าหรับข้าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีก าหนดสิทธิให้
จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้  ก.จ.จ. ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

  ข้อ  417    ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินท าขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินท า
ขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

  ข้อ  418    ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจ าของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด าเนินการจัดท าทะเบียนลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ  ให้เป็นปัจจุบันเสมอ  และเก็บรักษาไว้  ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
  เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจ าผู้ใดไปต่างสังกัด  ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ้างประจ าให้ลูกจ้างผู้นั้นน าไปมอบแก่ส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทุกครั้ง 
  ทะเบียนลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการไม่
พึงเปิดเผยต่อผู้อื่น  การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือตรวจสอบรายการ
ให้ด าเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 
  ทะเบียนลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ ส าหรับ
การจัดท า วิธีการบันทึกรายการ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

  ข้อ  419    การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ ารายวันเป็นอัตราค่าจ้างรายเดือนให้เอายี่สิบ
หกวันท าการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันที่ลูกจ้างผู้นั้นได้รับในปัจจุบัน  โดยปัดเศษข้ึนเป็น เกณฑ์พิจารณาแต่
ต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งนั้น 

  ข้อ  420    ให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ          
ราชการ และการปฏิบัติตนตามประกาศก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่ก าหนดไว้ส าหรับ           
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
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  ข้อ  421    ผู้ใดเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ในสายงานใดอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและด ารง
ต าแหน่งในสายงานนั้นตามประกาศนี้ต่อไป  โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์          เช่นเดิม      
  กรณีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วน                 
จังหวัดอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามที่ก าหนดใน  
ประกาศนี้ ดังนี้ 

(1) หัวหน้าส่วนอ านวยการ ให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน     
จังหวัด 

(2) หัวหน้าส่วนกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ              
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(3) หัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณ  ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองแผนและ                   
งบประมาณ 

(4) หัวหน้าส่วนการคลัง  ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
(5) หัวหน้าส่วนช่าง  ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 

  ข้อ  422    ผู้ใดเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ใดอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและ  ด ารงต าแหน่ง
นั้นตามประกาศนี้ต่อไป  โดยให้ได้รับค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้างเช่นเดิม 

  ข้อ  423    การใดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541         
หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   ซึ่งใช้บังคับ
อยู่ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปตามที่ ก.จ.จ. ก าหนด  ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือ           แย้ง
กับมาตรฐานทั่วไปที่  ก.จ. ก าหนด 

  ข้อ  424    การใดที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้   ให้น าแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือวิธีการที่ก าหนดส าหรับ     
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

    ประกาศ  ณ  วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2545 
                             นายนิวัฒน์  สวสัดิ์แก้ว 

         ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
 ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
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คะแนนคุณสมบัติ 
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
1. เงินเดือน  คะแนนเต็ม 10 คะแนน       (ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538) 

ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนน 
42,170 29,810 24,440 10.00 
41,480 29,340 24,050 9.90 
40,790 28,870 23,660 9.80 
40,100 28,400 23,270 9.70 
39,410 27,930 22,880 9.60 
38,720 27,460 22,490 9.50 
38,030 26,990 22,100 9.40 
37,340 26,520 21,710 9.30 
36,650 26,050 21,320 9.20 
36,070 25,580 20,930 9.10 
35,490 25,110 20,540 9.00 
34,910 24,640 20,150 8.90 
34,330 24,170 19,770 8.80 
33,750 23,710 19,390 8.70 
33,170 23,260 19,020 8.60 
32,590 22,830 18,650 8.50 
32,010 22,390 18,290 8.40 
31,430 21,970 17,930 8.30 
30,850 21,550 17,580 8.20 
30,270 21,130 17,230 8.10 
29,690 20,720 16,890 8.00 
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29,130 20,320 16,560 7.90 
28,580 19,920 16,240 7.80 
28,040 19,530 15,920 7.70 
27,510 19,140 15,600 7.60 
27,000 18,750 15,280 7.50 
26,480 18,360 14,960 7.40 
25,970 17,970 14,640 7.30 
25,460 17,590 14,320 7.20 
24,970 17,190 14,010 7.10 
24,480 16,800 13,680 7.00 
24,000 16,410 13,360 6.90 
23,520 16,020 13,040 6.80 
23,040 15,630 12,720 6.70 
22,560 15,240 12,400 6.60 
22,080 14,850 12,080 6.50 
21,600 14,460 11,760 6.40 
21,120 14,070 11,440 6.30 

ไม่เกิน 20,640 13,680 11,120 6.20 
 

2.  วุฒิการศึกษา      คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได ้

                        ปริญญาเอก 
                        ปริญญาโทหรือเทียบเท่า* 
                        ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า* 
                        ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า 
                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 
                        ม.ศ.3 ม.ศ.5 (ม.3/ม.6) หรือเทียบเท่า 
 
 

5 
4.8 
4.6 
4.4 
4.2 
4.0 
3.8 
3.6 

  
*    วุฒิการศึกษาเทียบเท่า หมายถึง เทียบเท่าวุฒิการศึกษาที่ ก.จ.ก าหนดไว้ใน 
       มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
*     ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเท่า หมายถึง คุณวุฒิที่สูงกว่าปริญญาตรี 
       แต่ต่ ากว่าปริญญาโท 
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3.  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงาน  รวมคะแนน   10  คะแนน 
1) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับปัจจุบัน คะแนนเต็ม 7 คะแนน 
 

ระดับ  9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได ้

                         10  ปี        ขึ้นไป 
                           9  ปี        ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน  10  ปี 
                           8  ปี        ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน    9  ปี 
                           7  ปี        ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน    8  ปี 
                           6  ปี        ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน    7  ปี 
                           5  ปี        ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน    6   ปี 
                           4  ปี        ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     5  ปี 
                           3  ปี        ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     4  ปี 
                           2  ปี        ขึ้นไป แต่ไม่เกิน     3   ปี 
                           1  ปี         ขึ้นไป แต่ไม่เกิน     2  ปี 
                           ต่ ากว่า  1  ปี  
       
 

7.00 
6.80 
6.60 
6.40 
6.20 
6.00 
5.80 
5.60 
5.40 
5.20 
5.00 
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2) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานปัจจุบัน (พิจารณาเฉพาะต าแหน่ง 
ในสายงานโดยไม่ต้องพิจารณาระดับต าแหน่ง) คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

 
ระดับ  9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได ้

                         15  ปี        ขึ้นไป 
                         14  ปี        ขึ้นไป    แต่ไม่เกิน  15  ปี 
                         13  ปี        ขึ้นไป    แต่ไม่เกิน  14  ปี 
                         12  ปี        ขึ้นไป    แต่ไม่เกิน  13  ปี 
                         11  ปี        ขึ้นไป    แต่ไม่เกิน  12  ปี 
                         10  ปี         ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน  11  ปี 
                           9  ปี         ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน   10  ปี 
                           8  ปี         ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน     9  ปี 
                           7  ปี         ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน     8  ปี 
                           6  ปี         ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน     7  ปี 
                           5  ปี         ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน     6  ปี  
                           4  ปี         ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน      5  ปี  
                           3  ปี         ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน      4  ปี 
                           2  ปี          ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     3  ปี 
                           1  ปี          ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     2  ปี  
                            ต่ ากว่า   1  ปี  

3.00 
2.90 
2.80 
2.70 
2.60 
2.50 
2.40 
2.30 
2.20 
2.10 
2.00 
1.90 
1.80 
1.70 
1.60 
1.50 

 
หมายเหตุ  การนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณ 
                ที่ท าการคัดเลือก 
 
 

 
 
 
 
 

4. อายุราชการ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
 

ระดับ  9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได ้
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                         35  ปี        ขึ้นไป 
                         33  ปี        ขึ้นไป    แต่ไม่เกิน  35  ปี 
                         31  ปี        ขึ้นไป    แต่ไม่เกิน  33  ปี 
                         29  ปี        ขึ้นไป    แต่ไม่เกิน  31  ปี 
                         27  ปี        ขึ้นไป    แต่ไม่เกิน  29  ปี 
                         25  ปี         ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน  27  ปี 
                         23  ปี         ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน  25  ปี 
                         21  ปี         ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน  23  ปี 
                         19  ปี         ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน  21  ปี 
                         17  ปี         ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน  19  ปี 
                         15  ปี         ขึ้นไป   แต่ไม่เกิน  17  ปี  
                         13  ปี         ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   15  ปี  
                         11  ปี         ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   13  ปี 
                           9  ปี         ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน   11  ปี 
                           7  ปี         ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     9  ปี  
                           5  ปี         ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     7  ปี 
                           3  ปี         ขึ้นไป  แต่ไม่เกิน     5  ปี   
                           ต่ ากว่า 3 ปี ลงมา  

10 
9.80 
9.60 
9.40 
9.20 
9.00 
8.80 
8.60 
8.40 
8.20 
8.00 
7.80 
7.60 
7.40 
7.20 
7.00 
6.80 
6.60 

 
หมายเหตุ :  การนับอายุราชการให้นับถึงวันเริ่มต้นของปีงบประมาณท่ีท าการคัดเลือก  
 
 
 
 
 
 
 

5.  การรักษาวินัยย้อนหลัง 5 ปี     คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 

ระดับ 9 ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 คะแนนที่ได ้
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                     ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
                     ว่ากล่าวตักเตือน 1  ครั้ง 
                     ภาคทัณฑ์           1  ครั้ง 
                     ตัดเงินเดือน        1  ครั้ง 
                     ลดขั้นเงินเดือน  1   ครั้ง 
                     ถูกลงโทษทางวินัย 2 ครั้ง (ไม่รวมว่ากล่าวตักเตือน) 
                     ถูกลงโทษทางวินัยเกินกว่า 2 ครั้ง 

 5 
4.5 
4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง 5 ปี คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม (จ านวนขั้น/ปี) คะแนนที่ได ้
2 ขึ้น/ครั้ง/ปี 1.5 ขั้น/ครั้ง/ปี 1 ขั้น/ครั้ง/ปี   

5 - - 10 10 
4 1 - 9.5 9.80 
4 
3 

- 
2 

1 
- 

9 
9 

9.60 

3 
2 

1 
3 

1 
- 

8.5 
8.5 

9.40 
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3 
2 
1 
 

- 
2 
4 

2 
1 
- 

8 
8 
8 

9.20 

2 
1 
- 
 

1 
3 
5 

2 
1 
- 

7.5 
7.5 
7.5 

9.00 

2 
1 
- 

- 
2 
4 

3 
2 
1 

7 
7 
7 

8.80 

1 
- 

1 
3 

3 
2 

6.5 
6.5 

8.60 

1 
- 

- 
2 

4 
3 

6 
6 

8.40 

- 1 4 5.5 8.20 
- - 5 5 8.00 
 

   

 

 


