ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

-------------------------------ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค วาม
เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและจะต้อง
อยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกอบกั บ มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 ได้มีมติประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ภายใต้บทกาหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดกาหนด
บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่ วนที่มีกาหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทกาหนด
ตามประกาศนี้ ให้ใช้บทกาหนดในประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“ก.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“ก.จ.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศนี้ ให้รับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีตาแหน่งและได้รับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-2"พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น " หมายความว่า พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ไม่ใช่
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีกฎหมายจั ดตั้งขึ้น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ
โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาจัดเป็น
เงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
“ข้าราชการประเภทอื่น ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น นอกจาก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ข้อ 5 ให้ ประธานกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัด รักษาการตามประกาศนี้
และให้มีอานาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
หมวด 1
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
-------------------------ข้อ 6 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกาหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน
ทั่ว ไป หรื อหลั กเกณฑ์และวิธีการเกี่ย วกับการบริห ารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

-3(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ข้อ 7 ผู้ ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัด ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ ในกรณีดังนี้
(1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) และ (14)
(2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว
และมิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
(3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปี แล้ว และ
มิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
ข้อ 8 ผู้ที่เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบั ติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 6 ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ 6 (6) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7
ข้อ 9 การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 ของ ก.จ.จ.
ให้พิจารณาถึงความจาเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ และมติของ ก.จ.จ. ในการประชุมปรึกษา
ยกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ ก.จ.จ. ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ใน
ห้าของจานวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้กระทาโดยลับ
ข้อ 10 ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ที่ ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ สามารถดาเนินการดังนี้
(1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ในการที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นกรณีที่ ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้ นได้ ให้ผู้นั้นประสงค์จะขอให้ ก.จ.จ.
พิจารณายกเว้น ในกรณีขาดคุณสมบัติห รือมีลั กษณะต้องห้าม เพื่อจะเข้ารับราชการ โดยมี ผู้ มีเกียรติอันควร
เชื่อถือได้ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นผู้รับรองความประพฤติ ให้ยื่นคาขอ และหนังสือรับรองตามแบบท้ายประกาศนี้
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(2) การขอให้ ก.จ.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
เพื่อสมัครกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะยื่นคาขอต่อ เลขานุการ ก.จ.จ. หรือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับราชการ ก็ได้
(3) ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาขอต่อเลขานุการ ก.จ.จ. ให้ส่งเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจ ารณา หรื อ กรณี ยื่ น ต่ อนายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวั ด ให้ นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวั ดพิจ ารณา
และถ้าต้องการจะรับผู้ยื่นคาขอนั้นเข้ารับราชการ ก็ให้ดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัว ประวัติการรับราชการ หรือการทางาน การประกอบคุณงามความดี ความผิดหรือความเสื่อมเสีย
และความประพฤติของผู้นั้น โดยให้ สอบสวนจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน และผู้มีเกียรติซึ่งอยู่ใกล้ชิด

-4อันควรเชื่อถือได้ แล้วพิจารณาอีกชั้นหนึ่งว่ายังต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการหรือไม่ ถ้าต้องการรับก็ให้แ จ้ง
และส่งเรื่องการสอบสวนดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสอบสวนนั้นให้เลขานุการ ก.จ.จ. ดาเนินการ
ต่อไป และหากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องการรับผู้ยื่นคาขอนั้นเข้ารับราชการ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้นั้นและเลขานุการ ก.จ.จ. ทราบ
(4) ในกรณีที่ นายกองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด ไม่ แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ (3)
ให้เลขานุการ ก.จ.จ.ทราบภายในหกเดือนนับแต่วันที่เลขานุการ ก.จ.จ. ส่งเรื่องไป ให้ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นั้นไม่ต้องการจะรับบรรจุ ให้เลขานุการ ก.จ.จ. ยุติเรื่องและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
(5) เมื่อเลขานุการ ก.จ.จ. ได้รับเรื่องการสอบสวนตามข้อ (3) เห็นว่าข้อเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.จ.จ. ก็ให้ดาเนินการนาเสนอ ก.จ.จ.เพื่อพิจารณา
(6) การขอยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อสมัครสอบแข่งขัน
หรือเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นข้าราชการยื่นคา
ขอต่อเลขานุการ ก.จ.จ. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้นั้นมีความประสงค์ และให้เลขานุการ ก.จ.จ.
รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้เพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.จ.จ. แล้วดาเนินการ
นาเสนอ ก.จ.จ. เพื่อพิจารณาลงมติลับตามข้อ (5)
(7) ในกรณีที่ ก.จ.จ. ได้พิจารณาลงมติสาหรับผู้ขอยกเว้นกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้ามรายใดและผู้นั้นไม่ได้รับการยกเว้น การขอให้ ก.จ.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุ ณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามอีก ผู้นั้นจะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่ ก.จ.จ. ลงมติ
หมวด 2
การกาหนดจานวนตาแหน่งและอัตราตาแหน่ง
-------------------------------ข้อ 11 การกาหนดจานวนตาแหน่งและอัตราตาแหน่งข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้องคานึงถึงลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงานค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
และงบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 12 การกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการว่าจะมีตาแหน่งใด
ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาเป็นแผนอัตรากาลังของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดคานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของ
งานและปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล
ข้อ 13 การกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งใดเป็นตาแหน่งระดับใด
ให้ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งนั้นแล้วปรับเทียบกับบรรทั ดฐาน ในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ งที่ ก.จ. จัดทาไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง การปรับ
ต าแหน่ ง เที ย บกั บ บรรทั ด ฐานในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ให้ จั ด ต าแหน่ ง ที่ มี ลั ก ษณะงานอย่ า งเดี ย วกั น
เข้าประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดตาแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยู่ใน
ระดับเดียวกันโดยประมาณเข้ากลุ่มตาแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
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ข้อ 13/1 ตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มี 4 ประเภท ดังนี้
(1) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้ าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(2) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝุาย
ระดั บ ส่ ว น ระดั บ กอง ระดับ ส านั ก ในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หรื อ ต าแหน่ งที่ เ รี ย กชื่ อ อย่า งอื่ น ตามที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตาแหน่งที่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด เพื่อปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น
(4) ตาแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตาแหน่งที่ไม่ใช่ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น และตาแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น
ข้อ 13/2 ระดับตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีระดับ ดังนี้
(1) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(2) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชานาญการ
(ค) ระดับชานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(4) ตาแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
ข้อ 13/3 ให้ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ ห ารส่ว นจังหวัด จัดทามาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งไว้เป็นบรรทัดฐานในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกาหนด
ตาแหน่ง เป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตาแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่
คุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
-------------------------------------------------------1
ข้อ 13/1 - 13/7 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-6(1) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
(ก) ระดับต้น ได้แก่ ตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามขนาดและ
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตาแหน่งปลั ดองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด หรือรองปลั ด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(ค) ระดับ สู ง ได้แก่ ตาแหน่ งปลั ด องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจังหวัด หรือรองปลั ด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(2) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
(ก) ระดับต้น ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝุาย หรือระดับกอง ตามขนาด
และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วน หรือระดับกอง ตามขนาด
และโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(ค) ระดั บ สู ง ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานระดั บ ส านั ก ตามขนาดและ
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ
(ก) ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้นโดยใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
(ข) ระดับชานาญการ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก หรือตาแหน่งซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
(ค) ระดับชานาญการพิเศษ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัด สิ น ใจหรื อแก้ปั ญหาที่ ย ากมาก หรื อต าแหน่ งซึ่ งต้ องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิ บัติ ง านของผู้ ร่ ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ตาแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
(4) ตาแหน่งประเภททั่วไป
(ก) ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ตาแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
(ข) ระดั บ ช านาญงาน ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่
ค่อนข้างยาก หรือตาแหน่งซึ่งต้องกากั บ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก

-7(ค) ระดับอาวุโส ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานค่อนข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะด้าน หรืองานที่ต้องใช้ทักษะ
และความชานาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก หรือตาแหน่งซึ่งต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา
ที่ค่อนข้างยากมาก
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่งในสายงาน
และระดับตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จาเป็น ตามบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่ ว นท้องถิ่น เรื่ อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริห ารงานบุคคลส่ ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2557
ข้อ 13/4 ข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดผู้ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งประเภทใด
สายงานเริ่มต้นระดับใด และตาแหน่งระดับใด ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กาหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544
ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่งตามประกาศนี้ และให้ถือว่าระยะเวลาการดารงตาแหน่งของผู้นั้น
เทียบเท่ากับระยะเวลาการดารงตาแหน่ งตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งของมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ที่กาหนดตามประกาศนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน การรับโอน ดังนี้
(1) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ของสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 1 และสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
(2) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับ 5 หรือระดับ 6 ของสายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 1
และสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งทั่วไป ระดับชานาญงาน
(3) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับ 7 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่
ประเภทตาแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส
(4) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับ 3 ระดับ 4 หรือระดับ 5 ของสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
(5) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาชีพ ระดับ 6 หรือระดับ 7 ของสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับชานาญการ
(6) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 8 ของสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
(7) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าชี พ หรื อ ประเภทเชี่ ย วชาญระดั บ 9 ให้ จั ด เข้ า สู่
ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
(8) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับ 6 หรือระดับ 7 ที่ไม่ใช่ตาแหน่งนักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
(9) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับ 8 ที่ไม่ใช่ตาแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง
(10) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับ 9 ที่ไม่ใช่ตาแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น ระดับสูง

-8(11) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระดับ 8 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
(12) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระดับ 9 หรือระดับ 10 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับสูง
ข้อ 13/5 มาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดทาเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยกาหนดตาแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตาแหน่งในประเภทเดียวกัน
และสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับเดี ยวกันโดยประมาณเป็นกลุ่ มเดียวกันและระดับเดียวกั น
โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานมีจานวน 99 สายงาน
ตามบัญชีรายละเอียดมาตรฐานกาหนดตาแหน่งท้ายประกาศนี้
ข้อ 13/6 การขอกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นการกาหนดตาแหน่ง
ในสายงานอื่น ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด ยังไม่ได้จัดทามาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งไว้ ให้ องค์การบริหารส่ วนจังหวัดที่ขอกาหนดตาแหน่งนั้น จัดทาร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ของ
ตาแหน่ งสายงานนั้ น เพื่อให้ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหลั ก
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น พร้อมเสนอเหตุผลความจาเป็นที่จะต้อง
ขอกาหนดตาแหน่งดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาจัดทาเป็นมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป
ข้อ 13/7 ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด
สายงานใด และระดับใด ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้กาหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การจัดทามาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ งข้าราชการองค์การบริ ห ารส่ว นจังหวัด ลงวันที่ 21 เมษายน 2546 เมื่อได้มีการจัดเข้าสู่
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่กาหนดตามข้อ 13/5 แล้ว ให้นาระยะเวลาการดารงตาแหน่งและระยะเวลา
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่มีตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งเดิมมานับรวมกับระยะเวลาการดารงตาแหน่ง และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งของมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งที่ได้รับการจัดเข้าสู่ตาแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก
โดยมีหลักเกณฑ์การนับรวมตามบัญชีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งเดิม สาหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ
การแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งใหม่ท้ายประกาศนี้
1

ข้อ 14 ในการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็ นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ อานวยการกองหรื อหั วหน้ าส่ วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นกรรมการ และให้หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
---------------------------------------------------------------------------------------

1

ข้อ 14 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

-9ข้อ 15 ให้คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง จัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยให้คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่ากาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก
และคุณภาพของงาน และปริ มาณงานของส่วนราชการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด โดยกาหนดเป็ น แผนอั ต ราก าลั งขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด ในระยะเวลา 3 ปี
และแผนอัตรากาลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
(1) บทศึกษาวิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
(2) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ว่าต้องการกาลังคนประเภทใด ระดับใด จานวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่
ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและกาลังคนที่ขาดอยู่
และต้องการเพิ่มขึ้น ความที่ต้องการกาลังคนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น อัตราการ
สูญเสียกาลังคนในแต่ละปี
(4) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน เป็นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้กาลังคนที่มีอยู่
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสารวจและประเมินความรู้ความสามารถของกาลังคนที่
มีอยู่ การพัฒ นาหรือฝึ กอบรมกาลังคนที่มีอยู่ในมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้กาลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของแต่ละคน
(5) การจัดทากรอบอัตรากาลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจาในส่วนราชการต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยดาเนินการ ดังนี้
(ก) กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศ
กาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ข) กาหนดตาแหน่งข้าราชการประจาในส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการตามข้อ (ก) โดยพิจารณากาหนดตาแหน่งเป็นตาแหน่งใด สายงานใด ระดับใด และมีจานวนเท่าใด ให้เป็นไป
ตามความจาเป็น ความเหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก
และคุณภาพของงาน และปริมาณงานในส่วนราชการนั้น
(ค) ตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กาหนดในส่วนราชการตามข้อ (ข)
ต้องเป็นตาแหน่งสายงานที่ ก.จ. ได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งแล้ว สาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในสายงาน
ที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3 ทุกตาแหน่งสายงานให้กาหนดตาแหน่งเป็นตาแหน่งระดับควบ
เป็นระดับ 1-3 ระดับ 2-4 หรือระดับ 3-5 แล้วแต่กรณี
(ง) การกาหนดตาแหน่งข้าราชการตามแผนอัตรากาลัง ให้กาหนดเป็นแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระยะเวลา 3 ปี โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทั้งหมด และการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่เป็นรอบปีที่หนึ่ง ปีที่สองและปีที่สาม
(6) ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จัดทาขึ้นในครั้งแรกตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดเป็น
ตาแหน่งสายงานใด ระดับใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังนี้

-10(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดที่ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นระดับ 9
อยู่ก่อนแล้ว ให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
 กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นระดับ 9
 อาจกาหนดตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8 ได้ 1 ตาแหน่ง
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อานวยการกอง
เป็นระดับ 7 - 8
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นระดับ 7
(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดที่ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นระดับ 8
อยู่ก่อนแล้ว ให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
 กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นระดับ 8
 อาจกาหนดตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 7 ได้ 1 ตาแหน่ง
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อานวยการกอง
เป็นระดับ 7
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นระดับ 6
(ค) การกาหนดตาแหน่งข้าราชการตาแหน่งอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้พิจารณา
กาหนดได้ตามความเหมาะสม ความจาเป็นตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน
และให้คานึงถึงตาแหน่งสายงานของตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย
ข้อ 16 ตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีชื่อในการบริหารงานตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีชื่ออื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) ผู้อานวยการกอง
(5) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อ 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอแผนอัตรากาลังที่ได้จัดทาขึ้นตามข้อ 15 เสนอให้
ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศใช้แผนอัตรากาลังดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามระยะเวลาที่กาหนด
เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 ปีแล้ว
ให้องค์การบริ หารส่ว นจั งหวัดดาเนิน การจัดทาแผนอัตรากาลั งขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด ตามข้อ 15
เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป
ข้อ 18 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ตามข้อ 17 หาก ก.จ.จ. เห็นว่าแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการปรับปรุงแผน
อัตรากาลังดังกล่าวตามความเห็นของ ก.จ.จ. หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่าแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเหมาะสมแล้ว และแจ้งยืนยันแผนอัตรากาลังต่อ ก.จ.จ. ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่อง
พร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณา
ผลการพิจารณาของ ก.จ. ตามวรรคหนึ่ง เป็นประการใด ให้ ก.จ.จ. และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการตามความเห็นของ ก.จ.

-11ข้อ 19 เมื่อ ก.จ.จ. กาหนดให้มีตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งใด ระดับใด
ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใด ตามแผนอัตรากาลังแล้ว ให้ ก.จ.จ. ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละปีสาหรับตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของตาแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน
ข้อ 20 ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผลความจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งข้าราชการเพิ่มใหม่นอกเหนือจากที่กาหนดในแผน
อัตรากาลัง เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวั ดไม่ สามารถปรั บปรุ งการก าหนดต าแหน่ งโดยปรั บเกลี่ ยจากต าแหน่ งอื่ นได้ และไม่ เป็ นภาระทาง
งบประมาณค่าใช้จ่ ายด้านบุ คคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริ หารส่วนจังหวั ดเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งเพิ่มใหม่ต่อ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การเสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่
ต้องขอกาหนดตาแหน่ง ให้ ก.จ.จ. พิจารณา โดยมีรายการดังต่อไป
(1) เหตุผลความจาเป็นที่จะต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
(2) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
ถึงขนาดจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึ้นใหม่
(3) ชื่อตาแหน่ง สายงาน ระดับตาแหน่ง และจานวนตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(5) ส่วนราชการที่กาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลังที่มีอยู่ตามแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(6) เหตุผลความจาเป็นอื่น
ข้อ 21 กรณีการขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 20 เป็นการ
กาหนดตาแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็นสายงานที่ ก.จ. ยังไม่ได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น
ในการขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของตาแหน่งสายงานนั้นเสนอไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ทราบถึงประเภทตาแหน่งชื่อตาแหน่ง สายงาน
ลักษณะงานโดยทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. หากเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอให้เสนอเรื่อง
ขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณาต่อไป
หาก ก.จ.จ. มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอกาหนดตาแหน่ งเพิ่มใหม่
ให้นาความที่กาหนดในข้อ 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 22 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความเห็นชอบในการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
ตามข้อ 20 หรือข้อ 21 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า เป็นการปรับปรุงแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
โดยให้องค์การบริหารส่วนจั งหวัดดาเนิ นการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากาลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต่อไป
ข้อ 23 ให้ ก.จ.จ. ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด ให้ เ หมาะสม ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การก าหนดต าแหน่ ง ใดไม่ เ หมาะสมก็ ดี ก ารใช้ ต าแหน่ ง ใด
ไม่เหมาะสมตามที่ ก.จ.จ. กาหนดก็ดี หรือลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งใด
ที่ ก.จ.จ. กาหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี ก.จ.จ. อาจพิจารณาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนั้ นเสียใหม่ให้เหมาะสม
ทั้งนี้ ก.จ.จ. จะมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการแทน ก็ได้

-12ในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ก.จ.จ. หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ ก.จ.จ. มอบหมาย มีอานาจยุบเลิกตาแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการให้เป็นไปตามมติหรือคาสั่งนั้น
การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งของ ก.จ.จ. ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เฉพาะที่ต้องยุบเลิก
ตาแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ. ก่อน
ข้อ 24 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 23
ก.จ.จ. หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับมอบหมายมีอานาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้
ข้อ 25 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 24
สามารถกระทาได้ 5 ประการ ดังนี้
(1) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นในตาแหน่งสายงานเดิม
(2) การปรับลดหรือขยายระดับตาแหน่ง
(3) การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน
(4) การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงาน หรือระดับตาแหน่ง
(5) การยุบเลิกตาแหน่ง
ข้อ 26 การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นในตาแหน่งสายงานเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับระดับความ
ยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป ดาเนินการได้ ดังนี้
(1) ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถ
ปรับระดับตาแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นในระดับควบได้ เมื่อผู้ดารงตาแหน่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนั้น สาหรับการปรับระดับตาแหน่งใดให้สูงขึ้นนอกระดับควบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ที่กาหนดในหมวด 9
(2) ตาแหน่งผู้บริหาร กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอจะขอปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
ของตาแหน่งใด ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 27 การปรับ ลดหรือขยายระดับตาแหน่งของตาแหน่งโดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน
เพื่อรองรับการบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการ หรื อการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งในสายงานเริ่มต้นของตาแหน่ ง
ผู้ปฏิบัติงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3 แล้วแต่กรณี ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจปรับลด
หรือขยายระดับตาแหน่งดังกล่าว เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งได้
ข้อ 28 การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน เป็นการตัดโอนตาแหน่งในสายงานใด
สายงานหนึ่ง ในกองหรือฝุายหนึ่ง ไปกาหนดเป็นตาแหน่งในกองอื่นหรือฝุายอื่น โดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน
ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ เกลี่ ย ต าแหน่ ง ในสายงานเดี ยวกั น ที่มี อ ยู่ ให้ ส ามารถใช้ ต าแหน่ งให้ เ กิด ประโยชน์
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอเรื่องขอปรับ
เกลี่ยตาแหน่งให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 29 การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงาน หรือระดับตาแหน่งเป็นการตัดโอน
ตาแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ่งในส่วนราชการใด ไปกาหนดเป็นตาแหน่งในสายงานอื่นในส่วนราชการเดียวกัน
หรือส่วนราชการอื่น และตาแหน่งที่กาหนดนั้นอาจเปลี่ยนระดับตาแหน่งด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด สามารถปรั บ เกลี่ ย ต าแหน่ ง ที่มี อ ยู่ ใ นกรอบอั ตราก าลั งให้ ส ามารถใช้ ตาแหน่ งให้ เ กิ ด ประโยชน์
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอปรับ
เกลี่ยตาแหน่ง ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

-13ข้อ 30 การยุบเลิกตาแหน่ง เป็นการยุบเลิกตาแหน่งในสายงานใดๆ ที่มีอยู่ในกรอบอัตรากาลัง
ขององค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด ที่ เห็ นว่ าไม่ มี ความจ าเป็ นที่ จะต้ องใช้ ประโยชน์ แล้ ว โดยให้ องค์ การบริ หาร
ส่วนจังหวัดเสนอขอยุบเลิกตาแหน่งให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตาแหน่งที่จะยุบเลิกนั้นต้องเป็นตาแหน่งว่าง
กรณี ก.จ.จ. ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ ให้ยุบเลิกตาแหน่ง
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยันในความเห็นเดิม ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณา
และให้ปฏิบัติตามมติ ก.จ.
ข้อ 31 การเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามข้อ 26 (2) ข้อ 28 และข้อ 29
ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งขอก าหนดต าแหน่ ง ให้ ก .จ.จ. พิ จ ารณา
โดยมีรายการ ดังต่อไป
(1) เหตุผลความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(2) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจาก
เดิมถึงขนาดจาเป็นต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(3) ชื่อตาแหน่ง สายงาน ระดับตาแหน่ง และจานวนตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งใหม่
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(5) ส่วนราชการที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลังที่มีอยู่
ตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(6) เหตุผลความจาเป็นอื่น
การเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็น
ในด้านปริมาณและคุณภาพของงานเป็นสาคัญโดยมิให้ขออนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เพื่อเหตุผลด้าน
ตัวบุคคล และให้คานึงถึงจานวนของลูกจ้างทั้งประจาและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิด
ปัญหาคนล้นงาน และเป็นการประหยัดงบประมาณด้านรายจ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
และให้พิจารณาถึงความสาคัญ ความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบตาแหน่งในงานนั้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ควรจะให้ตาแหน่งในงานนั้นสามารถรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนั้นได้
ข้อ 32 ในกรณีที่ปริ มาณและคุณภาพของงานเปลี่ ยนแปลงไปมาก และได้พิจารณาขออนุ มัติ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งในส่วนราชการใด ควรพิจารณาจัดหาตาแหน่งเพื่อรองรับบุคลากรผู้ครองตาแหน่ง
เดิมที่ขออนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งด้วย และก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะขออนุมัติปรับปรุง
กาหนดตาแหน่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิ จารณาดาเนินการกับตาแหน่งที่ว่าง และมีความจาเป็นน้อย
เสียก่อน โดยการปรับเกลี่ยตาแหน่งไปไว้ในงานที่มีความสาคัญและจาเป็นเร่งด่วน
ข้อ 33 ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ตามข้อ 31 หาก ก.จ.จ. เห็นว่าการขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการตามความเห็ นของ ก.จ.จ. หากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีความเห็นว่าการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งมีความเหมาะสมแล้วและแจ้งยืนยันการขอปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่งต่อ ก.จ.จ. ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณา
ผลการพิจารณาของ ก.จ. ตามวรรคหนึ่ง เป็นประการใด ให้ ก.จ.จ. และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการตามความเห็นของ ก.จ.
ข้อ 34 ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผลความจาเป็นต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ต่อ ก.จ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

-14ข้อ 35 กรณีการขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 29 เป็นการ
กาหนดตาแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็นสายงานที่ ก.จ. ยังไม่ได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น
ในการขอปรับ ปรุ งการกาหนดตาแหน่ งดังกล่าว ให้ องค์การบริห ารส่ว นจังหวัด จัดทาร่างมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น เสนอไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง
สายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไปหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. หากมีความเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอให้เสนอ
เรื่องขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
หาก ก.จ.จ. มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้นาความที่กาหนดในข้อ 33 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 36 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ตามข้อ 26(2) ข้อ 28 ข้อ 29 หรือข้อ 30 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป
หมวด 3
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
------------------------ส่วนที่ 1
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
1

ข้ อ 37 อั ตราเงิ นเดื อนและอั ตราเงิ นประจ าต าแหน่ งของข้ าราชการองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจาตาแหน่งท้ายประกาศนี้
อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และอัตราเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครู ให้เป็นไปตาม
อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจาตาแหน่งที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ข้อ 37/1 บัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศนี้ บัญชี 1
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป บัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท้ายประกาศนี้ บั ญชี 2 ให้ มีผลตั้งแต่วั นที่ 1 เมษายน 2554 เป็ นต้นไป และบัญชี อัตราเงินประจ าต าแหน่ ง
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2556 เป็นต้นไป”
2

ข้อ 38 ยกเลิก

-------------------------------------1
ข้อ 37 -37/1 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธ รรมราช เรื ่อ ง หลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ คคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556
2
ข้อ 38 - 42 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

-15ข้อ 39 ข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดซึ่ งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด
สายงานใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่าของระดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม หรือ
หากไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
(2) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือวิชาชีพนั้นเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตาแหน่ง ประเภท สายงาน
ระดับ และขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในตาแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และขั้นตามที่ ก.จ. กาหนดท้ายประกาศนี้
(3) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้น ซึ่ง ก.จ.
หรื อ ก.พ. รั บ รองว่ า ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รการศึ ก ษาหรื อ วิ ช าชี พ ที่ ไ ด้ รั บ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ สู ง ขึ้ น นั้ น
เป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตาแหน่งประเภท สายงาน ระดั บ
และอัตรานั้นไว้แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปรับให้ได้รับเงินเดือนในตาแหน่ง ประเภท สายงาน
ระดับ และขั้นที่ ก.จ. กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ากว่าเพิ่มหรือสูงขึ้นจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องดารง
ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง (ปวส.) หรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่า เมื่อปรับแล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มหรือขึ้นสูงจากปริญญาตรีจะต้องดารงตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(ค) ผู้ ได้รั บ ปริ ญญาเอกเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดารงตาแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(4) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด สายงานที่ ก.จ. กาหนดในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ให้ตาแหน่งประเภท และสายงานนั้น ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่าของเงินเดือนสาหรับตาแหน่ง
ระดับนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในระดับและขั้นที่ ก.จ. กาหนด
(5) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทเดิม ในระดับที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม หรือ
จากตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นหรืออานวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการหรือ
ประเภททั่วไป หรือจากตาแหน่งประเภทวิชาการ ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ให้ได้รับเงินเดือนใน
แต่ละกรณี ดังนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่มี
อัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งประเภท ระดับนั้น
(ข) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งโดยเป็นความประสงค์ของตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหาก
ไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่ไม่สูงกว่าเงินเดือนเดิม แต่ถ้าผู้นั้นได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รั บแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของระดับ
ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

-16(6) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ้น หรือจากตาแหน่งประเภททั่วไป
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการหรืออานวยการท้องถิ่น หรือจากตาแหน่งประเภทวิช าการไปแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น หรือจากตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นขั้นต่าของขั้นเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว
ให้ได้รับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า
ข้อ 40 การกาหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพตามข้อ 39(3)
ได้รับเงินเดือนในประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด ให้พิจารณาดาเนินการดังนี้
(1) ปริ ญญาหรื อประกาศนี ยบัต รการศึ กษาหรื อวิช าชี พที่ไ ด้รับ เพิ่ มหรื อสู ง ขึ้น ต้องเป็ น
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้งโดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ ไม่ว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้นั้นจะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการ
หรืออยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(2) การปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ น ให้ ไ ด้ รั บ ตามคุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ มี ผ ลเป็ น การปรั บ ปรุ ง ต าแหน่ ง
หรือเปลี่ยนระดับตาแหน่ง
(3) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่ข้าราชการองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ผู้ นั้ น ส าเร็ จ การศึ ก ษา และไม่ ก่ อ นวั น ที่ ก.จ. หรื อ ก.พ. ได้ ก าหนดให้ ป ริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติมการ
ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลัง
สาเร็จการศึกษา
ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชี พเพิ่มหรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับราชการ
โดยมิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสองการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิให้มีผลไม่ก่อน
วันที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้น
(4) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ผู้สั่งโดยมิให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ
ในกรณีที่ได้เสนอเรื่องราวไว้ก่อนวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับให้
ในวันเริ่มต้นปีงบประมาณก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้
ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี
ข้อ 41 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อน
ระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน และกาหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอื่นให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามที่กาหนดในมาตรฐานทั่วไปนั้น
ข้อ 42 กรณีอื่นนอกจากที่ได้กาหนดในประกาศนี้ให้เสนอ ก.จ. พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป

-17ส่วนที่ 2
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
ข้อ 43 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ แรงจูงใจ และเป็นสวัสดิการต่างๆ ในการปฏิบัติราชการ
ของข้า ราชการองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ทั้ งนี้ ให้ เ ป็นไปตามกฎหมายหรือ ระเบีย บที่ กาหนดไว้ ส าหรั บ
ข้าราชการพลเรือน
1

ข้อ 44 องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและประโยชน์
ตอบแทนอื่นสาหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้บริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นอาจกาหนดตอบแทนอื่นแก่ข้ าราชการและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพิ่มอีกได้
การกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลั กษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัว เงิน และเป็นการจ่ายให้ ในลั กษณะของ
สวัสดิการสาหรับข้าราชการและลู กจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้นาเงินในส่วนที่เหลือจากกรณี
ที่ค่าใช้จ่ ายเงิน เดือนและประโยชน์ ตอบแทนอื่นไม่สู งกว่าร้อยละสี่ สิ บตามมาตรา 35 แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาใช้ แต่ทั้งนี้วงเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการ
หรือลูกจ้างที่ได้รับแต่ละคนต้องไม่เกินห้าเท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ข้อ 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับข้าราชการและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 44 ได้ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นประเภทเพิ่ มขึ้นใหม่นอกเหนือจากประเภทตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุค คลส่ ว นท้องถิ่นประกาศกาหนดและกาหนดอั ตราค่า ตอบแทน
ตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับประโยชน์ตอบแทนอื่นประเภทใหม่นั้น
(2) กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามประเภทที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่ วนท้องถิ่น ประกาศกาหนด แต่กาหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับประโยชน์ตอบแทนอื่นประเภทนั้น
ให้ได้รับในอัตราที่สูงกว่าอัตราตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับ
การกาหนดประโยชน์ ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ องค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวั ดพิจารณา
กาหนดโดยคานึงถึงสิทธิ สวัสดิการที่ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับ ความจาเป็น ความเหมาะสม ภาระด้านงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้เปรียบเทียบกับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการประเภทอื่น และภาคธุรกิจเอกชนประกอบด้วย
ข้อ 46 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามข้อ 45 แล้วให้เสนอ
เรื่ องให้ ก.จ.จ. พิจารณา ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ให้ คานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของข้าราชการและลู กจ้าง
ที่ได้รับ ความจาเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้เปรียบเทียบกับ
ข้าราชการและลูกจ้ างขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัดอื่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการประเภทอื่น และ
ภาคธุรกิจเอกชนด้วย
----------------------------------------------------------------------1

ข้อ 44 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 มกราคม 2548

-18ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง และความเห็นให้ ก.จ.
พิจารณา เมื่อ ก.จ. พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศใช้บังคับ
ต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับไม่ก่อนวันที่ ก.จ. มีมติให้ความเห็นชอบการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น
ข้อ 47 การปรับปรุงการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับข้าราชการหรือลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 45 (1) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กาหนดไว้เดิม หรือการยกเลิก
การกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 46 โดยอนุโลม
ข้อ 48 การปรับปรุงการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับข้าราชการหรือลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 45 (2) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กาหนดไว้เดิมให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 46 โดยอนุโลม เว้นแต่การกาหนดให้มีอัตราค่าตอบแทนลดลงต่ากว่า
อัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือการยกเลิกการกาหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นนั้น จะกระทามิได้
ข้อ 49 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับข้าราชการ
และลู กจ้ างขององค์การบริ หารส่ วนจั งหวัดตามข้อ 45 แล้ ว หากปรากฏว่าองค์การบริหารส่ ว นจังหวัดนั้น
ไม่สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกาหนด
ให้ องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดพิจ ารณาดาเนินการปรับปรุงหรือยกเลิ กการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นที่
กาหนดตามข้อ 45 (1) และ (2) เป็นลาดับแรก เพื่อมิให้ขัดหรือแย้ง และไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
การปรับปรุงหรือยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 47 หรือข้อ 48 โดยอนุโลม
ข้อ 50 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตามที่ ก.จ. กาหนด
ข้อ 51 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามภาวะ
เศรษฐกิจ ตามที่ ก.จ. กาหนด
ข้อ 52 บาเหน็จ บานาญ ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หมวด 4
การคัดเลือก
------------------------------ข้อ 53 การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น ให้ดาเนินการได้ 4 วิธี ดังนี้
(1) การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่สอบแข่งขันได้
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและ
แต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

-19(3) การสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน
หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน หรือแต่งตั้งข้าราชการตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้
ดารงตาแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นในระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นนอกระดับ
ควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ หรือตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือแต่งตั้งข้าราชการตาแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ ดารงตาแหน่งใน
ระดับสูงขึ้น
1
ข้อ 54 การดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็น
ต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กาหนดในหมวดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ที่
ได้รั บการร้ องขอจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นผู้ดาเนินการแทนต้องดาเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ โดยคานึ งถึงหลั กวิชาการวัดผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และต้องเปิดโอกาสให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์
สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยประกาศผลการคัดเลือกให้ดาเนินการอย่างเปิดเผย
ส่วนที่ 1
การสอบแข่งขัน
----------------------------2

ข้อ 55 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีตาแหน่งว่างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี อาจสรรหา
ผู้มาดารงตาแหน่งที่ว่างอยู่โดยวิธีการจัดการสอบแข่งขันหรือร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดาเนินการสอบแข่งขันแทน เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สาหรับการบรรจุแต่งตั้ง
ในตาแหน่งที่ว่างต่อไป
ในกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นเจ้าของบัญชี
ในกรณี ค ณะกรรมการกลางการสอบแข่ ง ขั น พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยด าเนิ น การ
สอบแข่งขัน ให้จังหวัดซึ่งเป็นศูนย์อานวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขต เป็นเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สาหรับการแบ่งภาค/เขต ในการสอบแข่งขัน ให้เป็นไปตามประกาศกาหนด
ข้อ 56 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
(กสถ.) ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต ดังนี้
56.1 ภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี
4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง
56.2 ภาคกลาง เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัด
ชลบุรี 4. จังหวัดตราด 5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ
9. จังหวัดสระแก้ว
----------------------------------------------------------------------1

ข้อ 54 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลงวันที่ 21 กันยายน 2547
2
ข้อ 55-75 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2555

-2056.3 ภาคกลาง เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี 5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร
8. จังหวัดสุพรรณบุรี
56.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น
3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม
56.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัดยโสธร
3. จังหวัดร้อยเอ็ด 4. จังหวัดศรีสะเกษ 5. จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอานาจเจริญ 7. จังหวัดอุบลราชธานี
56.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่ 1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดบึงกาฬ
3. จังหวัดเลย 4. จังหวัดสกลนคร 5. จังหวัดหนองคาย 6. จังหวัดหนองบัวลาภู 7. จังหวัดอุดรธานี
56.7 ภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน
4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่ 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลาปาง 8. จังหวัดลาพูน
56.8 ภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดกาแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัด
นครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร 5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัด
อุตรดิตถ์ 9. จังหวัดอุทัยธานี
56.9 ภาคใต้ เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัด
นครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต 6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
56.10 ภาคใต้ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี
4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา 6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล
ข้อ 57 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน
1. กรณี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น ให้ มี ค ณะกรรมการ
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานและกรรมการจานวน 6 คน
โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ก.จ.จ.) ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้มีผู้แทนจาก ก.จ.จ. อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ และให้มีหน่วยงานกลาง
ที่ ก.จ.จ. คัดเลือกจากสถาบันการศึกษาหรือหน่ วยงานของรัฐที่เห็นสมควร เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน
ทาหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสอบแข่งขันมีห น้าที่อานวยการสอบและดาเนินการสอบแข่งขันให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกาหนดวันเวลาและสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบได้
เท่าที่จาเป็นโดยไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนกากับ
ดูแลหน่วยงานกลางที่ ก.จ.จ. คัดเลือกดาเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ กสถ. ประกอบด้วย
(1) ผู้แทน ก.จ. ที่ ก.จ. คัดเลือก จากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝุายละ 1 คน
(2) ผู้แทน ก.ท. ที่ ก.ท. คัดเลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้ แทนปลั ดเทศบาล และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝุายละ 1 คน
(3) ผู้แทน ก.อบต. ที่ ก.อบต. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝุายละ 1 คน
(4) เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน
(5) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(6) อธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน

-21(7) ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่ นและให้
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่งตั้งข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับต้น หรือตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (6) ให้ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล คัดเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน และให้อธิการบดีหรือผู้แทนของมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ดาเนินการจัดสอบแข่งขันเป็นกรรมการ โดยที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกนั้น มีหน้าที่ผลิต
ข้อสอบ การตรวจข้อสอบ ประมวลผลคะแนนสอบ หรืองานอื่นที่ กสถ. มอบหมาย
ในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้
กรรมการตาม (1) – (7) ประชุมกันเพื่อคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กาหนดระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ในกระบวนการบริหารจัดการสอบแข่งขัน
เพื่อให้จังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์อานวยการสอบแข่งขัน ในแต่ละภาค/เขต และมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
2. ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชีภาค/เขต
4. พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขตเป็นศูนย์อานวยการสอบแข่งขัน และ
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยอานวยการตามที่เห็นสมควร
5. รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
ข้อ 58 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งระดับต่างๆ
ให้มีรายละเอียด ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กาหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ให้ทดสอบโดยข้อสอบปรนั ย โดยให้คานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตาม
ระดับตาแหน่งดังนี้
(1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กาหนดคะแนนเต็ม
25 คะแนน
ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความ
หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ
หรือสังคม หรื อให้ห าแนวโน้มหรื อความเปลี่ย นแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
(2) วิชาภาษาไทย กาหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน
ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้ส รุปความและหรื อ
ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคาหรือกลุ่มคาประโยค
หรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว
(3) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กาหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน
ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ระเบียบ
งานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

-222. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) กาหนดคะแนนเต็ม
100 คะแนน
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือ
สองอย่ าง แต่เมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้ ว ต้องได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู้
ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) กาหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ให้ ป ระเมิน บุ คคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ ตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่ วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้
อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้ านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม
การปรั บ ตัว เข้ากับ ผู้ ร่ ว มงาน รวมทั้งสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภ าณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้ การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ให้คณะกรรมการประชุมเพื่อกาหนด
ช่วงคะแนนสูงสุด ต่าสุดให้ชัดเจน กรณีกรรมการคนใดให้คะแนนต่างจากเกณฑ์ที่กาหนดให้ถือว่าเสียไปไม่ต้อง
นาไปคานวณกับคะแนนของคณะกรรมการอื่นแต่อย่างใด
การดาเนินการทดสอบ ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค อาจดาเนินการทดสอบในคราวเดียวกัน
หรือดาเนินการทดสอบภาคหนึ่ง ภาคใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน
ประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วย
ข้อ 59 วิธีการดาเนินการสอบแข่งขัน
ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันสารวจตรวจสอบตาแหน่งและอัตราว่างให้ถูกต้องและ
ดาเนินการสอบแข่งขัน ดังนี้
1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้
(1) ชื่อตาแหน่งและจานวนอัตราว่างที่บรรจุแต่งตั้ง
(2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบสาหรับตาแหน่งนั้น
(3) เงินเดือนที่จะได้รับสาหรับตาแหน่งนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ
(4) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
(5) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(6) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(7) เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง
(8) เรื่องอื่นๆ หรือข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรทราบ
การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่
รับสมัครสอบก่อนวันที่เริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทาการและแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัด หรือจะประกาศ
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้
2. ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดาเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนี้ได้เท่าที่จาเป็นและไม่ขัดต่อหลักสูตร
แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ

-233. ให้ห น่วยดาเนินการสอบจัดให้ มีเจ้าหน้าที่รับ สมัครสอบ หรือรับสมัครสอบทาง
อินเตอร์เน็ท โดยมีกาหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขัน
ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันเสนอประธานกรรมการเพื่อประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบได้ไม่น้อย
กว่า 5 วัน ทาการแต่ไม่เกิน 15 วันทาการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุ ดท้ายของการรับสมัครสอบโดยจะต้อง
ประกาศการขยายเวลานั้นก่อนวันครบกาหนดวันปิดรับสมัครสอบ
4. ให้ ห น่ ว ยด าเนิ นการสอบแข่ งขัน ประกาศรายชื่อ ผู้ มีสิ ทธิเ ข้าสอบก่ อนวั นสอบ
ไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
5. การตั ดสิ น ว่ าผู้ ใดเป็ นผู้ ส อบแข่ งขั นได้ใ ห้ ถื อเกณฑ์ว่า ต้อ งเป็น ผู้ ส อบได้ คะแนน
ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) และ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยต้องนาคะแนน
จากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
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6. ให้ ผู้ส มัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันส าหรับการสมัครสอบตามอัตรา
ทีค่ ณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กาหนด โดยอนุโลม ตามบัญชีอัตราค่าสมัครสอบแข่งขันแนบท้าย
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป
7. เมื่ อได้ด าเนิน การสอบแข่ งขั นเสร็ จแล้ ว ให้ คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่ งขั น
รายงานผลการสอบแข่งขันต่อหน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน และประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป
ข้อ 60 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้จัดเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่าถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก
ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
2. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียก
รายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กาหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมี
การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่ง ขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไป
รายงานตั ว ต่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ไม่ เ กิ น 30 วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ บั ญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
----------------------------------------------1
6. ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิม่ เติม) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16 กันยายน 2556

-24ข้อ 61 เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง
1. การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ จ ากบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น นี้ ผู้ นั้ น จะต้ อ งด ารง
ตาแหน่ งในองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ที่บรรจุแต่ งตั้ง อย่า งน้อย 1 ปี ไม่มีข้อ ยกเว้นจึ งจะขอโอนไปสั งกั ด
หน่วยงานราชการอื่นได้ อนึ่ง เมื่อจังหวัดเจ้าของบัญชีไ ด้ส่งบุคคลใดไปเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับผู้นั้นเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง
2. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง
นั้นหรือตาแหน่งอื่นที่กาหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรั บตาแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนามาสมัคร
สอบแข่งขัน และเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่นกาหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
3. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็น ข้าราชการประเภทอื่นให้ระบุว่าจะรับโอนมา
บรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้ เว้นแต่หน่วย
ดาเนินการสอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในตาแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่าที่ไม่สูง
กว่าระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
4. การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ให้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางการ
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
ข้อ 62 การอนุญาตให้ใช้บัญชี
1. กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้ง
ได้เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุ
แต่งตั้งครบตามจานวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตาแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลาดับ
ถัดไปให้ดารงตาแหน่งแทนได้ แต่ต้องบรรจุแต่งตั้งเรียงตามลาดับที่ที่สอบแข่งขันได้
2. กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
สอบแข่งขันสามารถอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ประสงค์จะขอใช้
บัญชีสอบแข่งขันดังกล่าวสามารถใช้บัญชีเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือตาแหน่งอื่นที่กาหนด
คุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนามาสมัครสอบแข่งขันแต่ต้องเป็นตาแหน่ง
ที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด โดยต้องเรียก
บรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีจะต้องมีพื้นที่อยู่ในภาค/เขตที่
กาหนดทั้งนี้จ ะต้องดาเนิน การหลังจากที่องค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการ
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนครบจานวนแล้ว
3. การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ใ นต าแหน่ ง อื่ น ที่ มี ร ะดั บ เดี ย วกั น หรื อ
ระดับ สู งกว่ามาบรรจุ และแต่งตั้งในตาแหน่งที่มีระดับต่ากว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าตาแหน่งที่ขอใช้จากบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้นั้นต้องเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกั นกับตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และมีคุณวุฒิที่เทียบได้
ไม่ต่ากว่าคุณวุฒิ ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกันกับตาแหน่งที่จะบรรจุ แต่งตั้ง และในขณะบรรจุ
แต่ ง ตั้ งจะต้ อ งไม่ มี บั ญชี ผู้ ส อบแข่ ง ขัน ได้ ข ององค์ การบริห ารส่ ว นจั ง หวัด นั้ น หรื อ บัญ ชี ข องศู น ย์ ภ าค/เขต
ในตาแหน่งนั้นโดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปดารงตาแหน่งที่มีระดับต่ากว่าด้วย
กรณีตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตไม่มี หรือบรรจุ
แต่งตั้งครบทั้งบัญชีแล้ว ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนั้นหรือตาแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของ
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตอื่นได้ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด

-25ข้อ 63 การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุ
แต่งตั้ง
(2) ผู้ นั้ นไม่ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เจ้าของบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้กาหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน
นับตั้งแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(3) ผู้ นั้น มีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติห น้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
(4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน
แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับ
การบรรจุ
(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี
ผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการใน
ตาแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลาดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป
การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชี
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจาเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลาดับสุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
ต่อไปก็ได้
ข้อ 64 กรณีการพบทุจริตในการดาเนินการสอบแข่งขัน
กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทาให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในระหว่างดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรณีผู้ดาเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549
ข้อ 65 การรายงานผลการดาเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน
(1) ให้รายงานการดาเนินการสอบแข่งขันให้สานักงาน ก.จ.จ. ทราบ โดยส่งสาเนาแต่งตั้ง
กรรมการ 1 ชุด และสาเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ก่อนเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้รายงานต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันโดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
ก. บัญชีกรอกคะแนน 1 ชุด
ข. สาเนาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 1 ชุด
(3) หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือขึ้นบัญชีเพิ่มเติมให้รายงาน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนับแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น

-26(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ า สอบก าหนดวั น เวลา และสถานที่ ส อบ ประกาศผลสอบและอื่ นๆนอกจากที่ ก าหนดไว้เ ดิ ม ให้ รายงาน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลง
2. กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่ งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ให้รายงาน
ผลตามข้อ 1. ต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 66 การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันที่ได้ดาเนินการก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับแต่ยัง
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
ข้อ 67 – 75 ยกเลิก

ส่วนที่ 2
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
----------------------------1

ข้อ 76 – 84 ยกเลิก

ส่วนที่ 3
การสอบคัดเลือก
----------------------------2

ข้อ 85 ในการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถ
ดาเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดาเนินการสอบ
คัดเลือกแทนก็ได้ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นเจ้าของบัญชีสอบคัดเลือก และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการสอบคัดเลือก
ข้อ 86 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
1. กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง จานวน 6 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน
(2) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับตาแหน่งที่
สอบคัดเลือก จานวน 2 คน
(3) นายกองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด หรือรองนายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัด
ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดาเนินการสอบคัดเลือกมอบหมาย
(4) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย
(5) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ และมีผู้ช่ว ย
เลขานุการได้ไม่เกิน 2 คน
------------------------------------1
ข้อ 76 – ข้อ 84 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
2
ข้อ 85 – ข้อ 100 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

-272. กรณีร้องขอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดาเนินการ
สอบคัดเลือกแทน ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้น
คณะหนึ่ง จานวน 6 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน
(2) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับตาแหน่ง
ที่สอบคัดเลือก จานวน 2 คน
(3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 1 คน
(5) เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการ
และเลขานุการ ทั้งนี้ ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน
ข้อ 87 คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง กรรมการด้านอื่นๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจาเป็น
ข้อ 88 ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จาเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขในการกาหนดหลักสูตรและวิธีการดาเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ แล้วให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกประกาศเป็นการทั่วไป
ข้อ 89 หลั ก สู ต รและวิธี ก ารสอบคั ดเลื อก คุ ณสมบัติ ผู้ มีสิ ท ธิส มั ครสอบคั ดเลื อกในแต่ ล ะ
ตาแหน่งให้เป็นไปตามที่ ก.จ. กาหนด โดยแจ้งเป็นหนังสือ
ข้อ 90 ให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบ
ไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ โดยระบุชื่อตาแหน่ง สายงาน และจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้ง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบได้เท่าที่จาเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการกาหนดหลักสูตรและวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้
และข้อความอื่นที่ผู้สมัครควรทราบ โดยปิดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนั้นไว้ ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัคร
ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบคัดเลือก และแจ้งคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งนี้
จะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้
ข้อ 91 ให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ และจะกาหนดให้รับ
สมัครสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกาหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
ข้อ 92 ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
ข้อ 93 ให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า
10 วันทาการ
ข้อ 94 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
ที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

-28ข้อ 95 การสอบคัดเลือก จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบคัดเลือก
จะกาหนดให้ผู้สมัครสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งในคราวเดียวกัน หรือดาเนินการสอบภาคความรู้ค วามสามารถทั่วไปภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 94 สอบในภาคอื่น
ต่อไปก็ได้ เว้น แต่การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริห ารเพื่อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน
ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ข้อ 96 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกทราบเพื่อพิจารณาว่า
จะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริต หรือส่อไป
ในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว
ก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกั บการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
ไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
กรณี ห น่ ว ยด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กทุ จ ริ ต หรื อ ส่ อ ไปในทางทุ จ ริ ต ให้ ป ระธานกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้น
ข้อ 97 เมื่อได้ดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้สอบผ่านเรียงลาดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ในแต่ละภาค คะแนนรวมทุกภาคและลาดับที่ ที่
สอบคัดเลือกได้ รายงานต่อหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก เพื่อดาเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ต่อไป
ข้อ 98 การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 94 ให้เรียงลาดับที่จาก
ผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน
ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ในลาดับที่สูงกว่า เว้นแต่การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ทั้งนี้ ให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านผู้สอบคัดเลือกจานวน 2 เท่า ของอัตราว่าง ตามที่ประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกโดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มีการบรรจุ
แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก
ข้อ 99 การดาเนินการสอบคัดเลือก ให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสาเนาประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก 3 ชุด ไปยังสานักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนวันเริ่ ม
รับสมัครสอบคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ

-29(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้สาเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกและบัญชีกรอก
คะแนน จานวน 1 ชุด ไปยังสานักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 5 วันทาการ
นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบคัดเลือก
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออื่นๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิม ให้รายงานไปยังสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง
ข้อ 100 การใดที่ได้ดาเนินการก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
บรรดาประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข มติ หรือคาสั่งใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก
สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้แทน

ส่วนที่ 4
การคัดเลือก
----------------------------ข้อ 101 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น ตามข้อ 53 (4) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่ สามารถด าเนิ นการได้ อาจร้ องขอให้ ส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐด าเนิ นการแทนก็ ได้ โดยแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการคัดเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 7 คน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาหนด
ในกรณีตาแหน่งบริหารว่างลง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส่วนรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือ ก.จ.จ. อาจร้องขอให้ ก.จ. เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกและพิจารณาโอนย้ายตามข้อ 170 วรรคสองแทนก็ได้
ข้อ 102 การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น ให้ดาเนินการได้ 4 กรณี ดังนี้
(1) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
ในระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ
(2) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
นอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(3) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
นอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(4) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ข้อ 103 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
ในระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ ตามข้อ 102 (1) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลื อกตามวรรคหนึ่ง ให้ องค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดดาเนินการตามหลั กเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ภายใต้กรอบกาหนด ดังนี้

-30(1) ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามประกาศกาหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(2) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น
(3) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม (2)
โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
(4) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะผ่านการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ. กาหนดไว้เป็นมาตรฐาน
สาหรับข้าราชการพลเรือน
(5) ให้นายกองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 104 การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตามข้อ 102 (2)
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการ
การคั ดเลื อกตามวรรคหนึ่ง ให้ องค์การบริห ารส่ ว นจัง หวัด ดาเนิ นการตามหลั ก เกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ภายใต้กรอบกาหนด ดังนี้
(1) ข้า ราชการผู้นั้น เป็น ผู้มีคุณ สมบัติค รบถ้ว นตามคุณ สมบัติเ ฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามประกาศกาหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิ นผลงานจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย
ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น ประธานกรรมการ และผู้ อ านวยการกองหรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
เป็นกรรมการ โดยให้หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
(3) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบั ติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล และประเมินผลงานที่ผ่านมาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น
(4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กาหนดแบบ และวิธีการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
(5) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะผ่านการ
ประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ.กาหนดไว้เป็น
มาตรฐานสาหรับข้าราชการพลเรือน

-31(6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1

ข้อ 105 ยกเลิก

ข้อ 106 การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 102 (4) ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถดาเนินการได้อาจร้องขอให้
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดาเนินการแทนก็ได้การ
คัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดภายใต้กรอบกาหนด ดังนี้
2
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่า 7 คน ซึ่งแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
(1.1) กรณีคัดเลือกตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
(1.1.1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการ
ประธาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)
(1.1.2) ผู้แทนส่วนราชการใน ก.จ.จ. จานวน 2 คน
กรรมการ
(1.1.3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน
กรรมการ
(1.1.4) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้แทน
กรรมการ
(1.1.5) ท้องถิ่นจังหวัด
กรรมการ
(1.1.6) หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดหรือ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรืออาจารย์จากสถาบันการศึกษา
ที่มีระดับตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่ประเมิน
หรือเทียบเท่าที่ ก.จ.จ. แต่งตั้ง จานวน 1 คน
(1.1.7) ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการ
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง
(1.2) กรณีคัดเลือกตาแหน่งบริหารอื่นที่มิใช่ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกอบด้วย
(1.2.1) ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.
ประธาน
(1.2.2) ผู้แทนส่วนราชการใน ก.จ.จ. จานวน 2 คน
กรรมการ
(1.2.3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน
กรรมการ
(1.2.4) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้แทน
กรรมการ
(1.2.5) ท้องถิ่นจังหวัด
กรรมการ
(1.2.6) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรรมการ
(1.2.7) ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการ
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง
-------------------------------------------1

ข้อ 105 ยกเลิกตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562
2
ข้อ 106 (1) ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552

-32(2) เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ดาเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการประเมินหรือวิธีอื่นใด
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกาหนดรายการ ดังต่อไปนี้
(ก) สมรรถนะหลักทางการบริหาร (150 คะแนน)
(1) วิสัยทัศน์และผลงาน
(70 คะแนน)
(ก) วิสัยทัศน์
จานวน 20 คะแนน
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
คัดเลือก จะต้องจัดทาเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
(ข) ผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต จานวน 25 คะแนน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทาเอกสารแสดงผลงานที่ ประสบความสาเร็จ
มาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนาไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงาน
ส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จานวนมากๆ หรือการคิดค้นแนวทาง
บริหารงานใหม่ๆ และสามารถนาไปปฏิบัติจนประสบผลสาเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดทาเป็นเอกสารนาเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้)
(ค) ความรอบรู้งานในหน้าที่ จานวน 25 คะแนน
ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตาแหน่ง
ที่จ ะแต่งตั้งตามรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายองค์การบริหารส่ วนจังหวัดกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่ ว นท้องถิ่ น
กฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานที่ปฏิบัติรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง
(2) ความสามารถในการบริหาร (30 คะแนน)
(ก) ความรอบรู้ในการบริหาร จานวน 10 คะแนน
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการ
บริหารสมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ
(ข) ความชานาญการในการบริหาร จานวน 10 คะแนน
ความช านาญการในการบริห าร พิจารณาจาก การตัดสิ นใจ การคิดเชิ ง
กลยุทธ์ ความเป็นผู้นา ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับ
การคัดเลือก
(ค) การบริหารงานบุคคล จานวน 10 คะแนน
การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการ
สื่อสาร การประสานสัมพันธ์ ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น
(3) บุคลิกภาพและภาวะผู้นา (50 คะแนน)
(ก) ความอุตสาหะ จานวน 5 คะแนน
พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่ในหน้าที่การงาน
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
(ข) มนุษยสัมพันธ์ จานวน 5 คะแนน
มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ แก้ไขและ
ลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ

-33(ค) ความสามารถในการสื่อความหมาย จานวน 5 คะแนน
ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
(ง) ปฏิภาณไหวพริบ จานวน 5 คะแนน
พิจารณาความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือตอบคาถาม
ในสภาวการณ์คับขันทันทีทันใด ไม่จาเป็นต้องวัดความรู้
(จ) สร้างและประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กร จานวน 10 คะแนน
พิจารณาความริเริ่มสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กร
โน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับและมุ่งวิสัยทัศน์ขององค์กร
(ฉ) สนับสนุนผู้อื่นทั้งในด้านการให้คาแนะนาและการให้อานาจ จานวน
10 คะแนน
พิจารณาจากการให้การสนับสนุนผู้อื่นทั้งในด้านการให้คาแนะนาและ
การให้อานาจให้สามารถเจริญก้าวหน้า และมีความชานาญการในการบริหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในระดับ
บุคคล ทีมงานและระดับองค์กรในด้านทัศนคติการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
(ช) ริเริ่มเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง จานวน 10 คะแนน
พิจารณาจากการริเริ่มเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ การให้การสนับสนุนผู้อื่นในองค์กรให้นาความคิดริเริ่มที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรมาปฏิบัติให้เป็นผลสาเร็จโดยมุ่งเน้นการสนับสนุน ด้านการกาหนดขอบเขต ขั้นตอนและ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง
(ข) คะแนนคุณสมบัติ
50 คะแนน
(1) เงินเดือน
10 คะแนน
(2) อายุราชการ
10 คะแนน
(3) ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน 10 คะแนน
(4) ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี
10 คะแนน
(5) วุฒิการศึกษา
5 คะแนน
(6) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
5 คะแนน
(3) คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกได้ตามความจาเป็น
(4) ให้คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดวัน เวลา สถานที่ดาเนินการคัดเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือกได้เท่าที่จาเป็น และไม่ขัดต่อเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนี้ แล้วให้ประธานกรรมการประกาศ
ก่อนวันดาเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
(5) ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก โดยระบุรายละเอียดในเรื่อง
ชื่อตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกสาหรับตาแหน่งนั้นวัน เวลา และสถานที่รับสมัครเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือกและเรื่องอื่นๆ หรือข้อความอื่นที่ผู้สมัครควรทราบ โดยให้ปิดประกาศ
รับสมัครการคัดเลื อกนั้ นไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มรับสมัคร และจะประกาศทางวิ ทยุ
กระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้

-34(6) ให้คณะกรรมการคัดเลื อกจัดให้มีเจ้าหน้าที่ รับสมัคร โดยให้มีกาหนดเวลารับสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ
(7) ข้ า ราชการผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตาม
คุณสมบั ติเ ฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ ง ตามมาตรฐานกาหนดต าแหน่ง ที่จ ะแต่ง ตั้ง ในวัน รับสมัค ร ตามประกาศ
กาหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และได้รับ
เงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอัตราเงินเดือนในระดับที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้น
(8) ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ประสงค์
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตาแหน่งนี้ จะต้องยื่นหนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ตนสังกัดอยู่
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศการรับสมัคร
(9) ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกก่อนวันดาเนิน การ
คัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
(10) ในการดาเนินการคัดเลือก ให้เลขานุการคณะกรรมการเสนอรายชื่อข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ต่อคณะกรรมการโดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความต้องการของตาแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าที่ของตาแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทางาน การควบคุมบังคับบัญชา
ความสัมพันธ์กับตาแหน่งอื่น และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับงานของตาแหน่งที่จะแต่งตั้งอันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และจาเป็นต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่ง เป็นต้น
(ข) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และประวัติส่วนตัวของผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลื อก เสนอชื่อเพื่อรับ การพิจ ารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทั้งประวัติการศึกษาการฝึกอบรม ดูงาน
ประสบการณ์ ความสามารถ ความชานาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงานสาคัญ พิเศษหรือผลงานที่เป็นที่
ประจักษ์ในความสามารถของข้าราชการ ประวัติทางวินัยในอดีตของข้าราชการผู้นั้นซึ่งควรเป็นข้อมูลที่เก็บอย่าง
เป็นระบบ และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ
(ค) ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจาปีของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ทุกคน และความเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสม และความพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะเลื่อนขึ้นดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งได้ให้ไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
(11) ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนสั มภาษณ์และคะแนนคุณสมบัติแล้วจัดลาดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่าสุดและให้พิจารณาผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้
ที่อยู่ในลาดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดลาดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน
ดังนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
ตาแหน่งระดับปัจจุบันก่อน
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในตาแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงกว่า
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุแก่กว่า

-35(12) เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลาดับตามผลคะแนน
ตามข้อ (11) โดยให้ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพื่อจะได้ประกาศผลการคัดเลือกและแจ้งให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่คัดเลือกตามลาดับต่อไป
(13) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ให้ดารงตาแหน่งบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามลาดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(14) กรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่างและภายหลังมีตาแหน่งว่างเพิ่ม
อีกก็อาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลาดับที่ถัดไปตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั้นให้ดารงตาแหน่งได้ หรืออาจดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ข้อ 107 เมื่อได้มีการดาเนินการคัดเลือกตามที่กาหนดในประกาศนี้ ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสาเนาประกาศ
รับสมัครสอบ 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า
7 วันทาการ โดยให้ส่งสาเนาประกาศรับสมัครสอบ จานวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทราบด้วย
(2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานไปยังคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันเลื่อนและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกตามข้อ
103 ข้อ 104 หรือข้อ 105 หรือวันประกาศผลการคัดเลือกตามข้อ 106 โดยให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) สาเนาคาสั่งเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
1 ชุด
(ข) สาเนาบัญชีการกรอกคะแนน
1 ชุด
(ค) สาเนาประกาศผลการคัดเลือก
1 ชุด
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและอื่นๆ นอกจาก
ที่กาหนดไว้เดิมให้รายงานสานักงาน ก.จ. โดยด่วนที่สุด

หมวด 5
การบรรจุและแต่งตั้ง
----------------------------------------1

ข้อ 108 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนั้น
โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
------------------------------------------------------1
ข้อ 108 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 มกราคม 2548

-36กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งใด อาจบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้โดยขอใช้บั ญชีผู้สอบแข่งขันของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือ
คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นใน
ตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการหรือตาแหน่งอื่นที่กาหนดคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งนั้น
สาหรับผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นตามวรรคสอง แต่ไม่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้ง
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอใช้บัญชียังถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม หรือตามบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถขอใช้บัญชีสอบแข่งขันในตาแหน่งที่มีระดับสูงกว่ามาบรรจุ
และแต่งตั้งในตาแหน่งที่มีระดับต่ากว่า จากบัญชีการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือขอใช้บัญชี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดได้ โดยมีเงื่อนไขว่าบัญชีการสอบแข่งขันต้องเป็นกลุ่มตาแหน่งเดียวกัน
ซึ่งมีคุณวุฒิเหมือนกัน ในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันในตาแหน่งนั้น ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในตาแหน่งดังกล่าวต้องสมัครใจ โดยไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลาดับของบัญชีการสอบแข่งขัน
มิให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณี การบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 110 ข้อ 115
ข้อ 116 ข้อ 122 และข้อ 132
ข้อ 109 ผู้ส อบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในลาดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด
ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กาหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือ ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจาก ก.จ. อยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งนั้นไม่ได้
1

ข้อ 110 ข้อ 111 ข้อ 112 ข้อ 113 ข้อ 114 และ ข้อ 115 ยกเลิก

ข้อ 116 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการรั บ ราชการทหาร เมื่ อ ผู้ นั้ น พ้ น จากราชการทหาร โดยมิ ไ ด้ ก ระท าการใดๆ
ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่ าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในหมวด 1 หากประสงค์จะเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม ภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิ
ได้นับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพื่อประโยชน์ตามประกาศนี้
และตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือนว่าผู้นั้น มิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ข้อ 117 เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนตาแหน่งในระดับเดียวกันไว้สาหรับ
บรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
------------------------------------------------------1
ข้อ 110 – 115 ยกเลิกตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก
กรณีที่มเี หตุพิเศษทีไ่ ม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

-37ข้อ 118 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร
ตามข้อ 117 หากผู้นั้นประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมจะต้องยื่นคาขอพร้อมด้วย
หนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันพ้นจาก
ราชการทหาร
ข้อ 119 ให้ องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดตรวจสอบเอกสารและประวั ติการรั บราชการทหาร
ตามข้อ 118 หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทาการใดๆ ในระหว่าง
รับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และผู้นั้น
ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อีกทั้งได้ผู้นั้นได้ยื่นคาขอบรรจุกลับเข้ารับราชการภายใน 180 วัน
นับแต่วันพ้นจากราชการทหารก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิมที่สงวนไว้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 1 ปี
ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น
ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนาเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้น
กลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น
(2) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น
(3) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษของปีที่ไป
รับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้สั่งบรรจุ
ผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพิ่มจากข้อ (2) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นสาหรับ
ระยะเวลาที่คานวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคานวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ ครบ 6 เดือน
ให้พิจารณาคานวณตามเกณฑ์ ข้อ (1) วรรคสอง
ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นั้น จะต้องไม่ได้รับ
ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับ
ตาแหน่งระดับเดิม
ข้อ 120 ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่า
กว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานดังกล่าว
ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
ข้อ 121 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร ก่ อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย
และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมภายใน
กาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้นาความที่กาหนดไว้ในข้อ 118 และข้อ 119
มาใช้บังคับแก่ข้าราชการที่กล่าวถึงโดยอนุโลม

-38ข้อ 122 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในกาหนดเวลา
ที่คณะรั ฐ มนตรี อนุ มัติแต่ไม่เกิน สี่ ปี นั บแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่ าว ให้ สั่ งบรรจุและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
ข้อ 123 เมื่อคณะรัฐ มนตรีได้อนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดผู้ ใดออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณากาหนดตาแหน่งในระดับเดียวกันสาหรับ
บรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว
ข้อ 124 ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม จะต้องยื่นคาขอ
บรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการทางานตามแบบที่กาหนด ก่อนวันสิ้นสุดกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใดๆ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 125 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารและประวัติ การทางานตามข้อ 124
หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและผู้นั้นมีประวัติในการทางานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความ
เสียหายและยื่นคาขอบรรจุกลับภายในกาหนด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิมโดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าว
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่ วน
จั งหวั ด โดยให้ รั บ เงิน เดือนในอัน ดับ เดิมและในขั้นที่ สู งกว่ าเดิ มได้ไ ม่เกิ นครึ่ งขั้นถ้ ามีเ ศษของ 6 เดือ นที่ไ ป
ปฏิบั ติงานเมื่อน าเศษที่เหลื อไปรวมกับ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้ วมาของผู้นั้นก่อนออกไป
ปฏิบัติงานแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้น
ที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น
(2) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าว
ครบ 1 ปี ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น
(3) ในกรณี ที่ ผู้ กลั บจากการไปปฏิ บั ติ งานตามมติ คณะรั ฐมนตรี มี เวลาปฏิ บั ติ งานดั งกล่ าว
ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษของปีที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้ อ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือ
ครบ 6 เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมเพิ่มจาก ข้อ (2) ได้อีกไม่เกิน
ครึ่งขั้นสาหรับระยะเวลาที่คานวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือ จากการคานวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ
6 เดือน ให้พิจารณาคานวณตามเกณฑ์ ข้อ (1) วรรคสอง
ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นั้น จะต้อง
ไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกินขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งระดับเดิม
ข้อ 126 ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหากผู้ใดไม่เคย
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงาน
ดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย

-39ข้ อ 127 ข้ าราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด ที่ ออกจากราชการไปปฏิ บั ติ ง านตามมติ
คณะรั ฐมนตรี ก่อนวันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความ
เสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม
ภายในกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้นาความที่กาหนดไว้ในข้อ
124 และข้อ 125 มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม
1

ข้อ 128 ข้อ 129 ข้อ 130 และข้อ 131 ยกเลิก

ข้ อ 132 การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง จากข้ า ราชการประเภทอื่ น หรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น
ผู้ขอโอนมาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวด 8
ข้อ 133 ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งใด
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.จ. กาหนด
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ให้หมายถึง
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง
กรณีมีเหตุผลความจาเป็น ก.จ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีคุณสมบัติ
ต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งก็ได้
2

ข้อ 134 ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
โดยไม่ได้รั บ การยกเว้น ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริห าร
งานบุ คคลขององค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัด เกี่ยวกับคุณสมบัติและลั กษณะต้องห้ ามเบื้องต้นของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อน
และภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในต าแหน่ ง อื่ น ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งเกื้ อ กู ล กั น ก็ ดี ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สั่ ง ให้ ผู้ นั้ น ออกจากราชการโดยพลั น แต่ ทั้ ง นี้
ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอานาจและ หน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใด
ที่จะได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคาสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว
ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุท ดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ข้อ 135 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งที่ ก.จ.จ.
ยังมิได้กาหนดตาแหน่ง จะกระทามิได้
ข้อ 136 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
------------------------------------------------------1

ข้อ 128 - 131 ยกเลิกตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุ
ผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563
2
ข้อ 134 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 20 กันยายน 2550

-40ข้อ 137 ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
แต่ไม่เกิน 9 เดือน และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องดาเนินการในรูปคณะกรรมการ และในกรณี
ที่ไม่ผ่ านการประเมิน ไม่ควรให้ รั บราชการต่อไปก็ให้สั่ งให้ ผู้นั้นออกจากราชการได้ โดยได้รับความเห็ นชอบ
จาก ก.จ.จ.
ผู้ ใ ดถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อ เสมื อ นว่ า ผู้ นั้ น ไม่ เ คยเป็ น ข้ า ราชการ
องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติห น้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ 138 ให้ ผู้ ได้รั บการบรรจุจากผู้ สอบแข่ ง ขันได้ หรือผู้ ได้รั บคัดเลื อกในกรณีที่มี เหตุพิเศษ
ที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ข้อ 139 ภายใต้บังคับข้อ 148 (2) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามข้อ 138 ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเวลาหกเดือนนับแต่วัน
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นต้นไป
ให้ ผู้ บั งคับ บั ญชาพิจ ารณาดาเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติห น้า ที่ราชการอย่างจริงจั ง
มีความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรรบุคคล
เข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อ 140 ให้ องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดก าหนดรายการประเมิ นผลการทดลองปฏิ บั ติ หน้ าที่
ราชการได้ตามความเหมาะสม แต่อย่ างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงานความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่น ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด แล้วรายงานให้ ก.จ.จ. ทราบ
ข้อ 141 ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ปฏิบั ติ และแจ้ งให้ ผู้ ทดลองปฏิบั ติหน้ าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน การประพฤติตน
รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ 142 ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนเสนอ
ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
ข้อ 143 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจานวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้ง
จากผู้มีหน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน

-41ข้อ 144 ให้คณะกรรมการทาหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมิน ที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 140 ทาการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลาสาม
เดือนและประเมินครั้งที่สอง เมื่อ ทดลองปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ราชการครบหกเดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้ล าคลอดบุ ตร ลาปุว ยซึ่งจ าเป็น ต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้า รับการตรวจเลือก
หรือเข้ารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้
ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ 148 (2) เมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ข้อ 145 ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีมีกรรมการ
ที่ไม่เห็นด้วยอาจทาความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้
ข้อ 146 เมื่อคณะกรรมการได้ดาเนินการตามข้อ 144 แล้ว ให้ประธานกรรมการ รายงานผล
การประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้
(1) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ 140 ให้รายงาน
เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตาม ข้อ 148 (2) แล้ว
(2) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ 140 ให้รายงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง
ข้อ 147 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานตามข้อ 146 (1) แล้ว ให้ประกาศ
ว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และรายงานตาม
แบบรายงานท้ายประกาศนี้ ไปยัง ก.จ.จ. ภายในห้าวันทาการนับแต่วันประกาศ
ข้อ 148 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานตามข้อ 146 (2) ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการ ให้นายกองค์การ
บริหารส่ วนจังหวัดแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 146 และมีคาสั่งให้ผู้ นั้นออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของ ก.จ.จ. ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน พร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบและส่งสาเนาคาสั่ง
ให้ออกไปยัง ก.จ.จ. ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่มีคาสั่ง
(2) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิ บัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
จนครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน แล้วแต่กรณี
ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่อทาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลา
ที่ขยายแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้นั้น
ยังต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ โดยนา
ความใน (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

-42ข้อ 149 การนั บ เวลาทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการเป็ น เดื อ นตามประกาศนี้ ให้ นั บ วั น ที่
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย และให้นับวันเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้นของเดือนสุดท้าย
แห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกัน ในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวัน
สิ้นสุดระยะเวลา
ข้อ 150 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอีก ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้
(1) กรณีได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้ รับเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับตาแหน่งเดิม
ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่
(2) กรณีย้ายไปดารงตาแหน่งในสายงานเดิม ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปดารงตาแหน่งในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่
(3) กรณีโอนมาดารงตาแหน่งใหม่ ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัด ไม่ว่าในสายงานเดิม หรือต่างสายงาน
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
ข้อ 151 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดแล้ว หากภายหลัง
ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่งอื่นในระดับเดียวกับตาแหน่งเดิมที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติต รง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึง
การใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอานาจหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะ
ได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งที่ ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ก ลั บ ไปด ารงต าแหน่ ง เดิ ม หรื อ ต าแหน่ ง อื่ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ รั บ เงิ น
เดือนในขั้นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
1

ข้อ 152 องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีตาแหน่งสายงานผู้บริหารว่างในทุกกรณี ให้รายงาน
ตาแหน่งว่าง ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตาแหน่งว่าง
เว้ น แต่ ก รณี เ กษี ย ณอายุ ร าชการให้ ร ายงานล่ ว งหน้ า ได้ ก่ อน 60 วัน นั บ ถึ ง วั นเกษี ย ณอายุ ร าชการ แล้ ว ให้
ดาเนินการ ดังนี้
------------------------------------------------------1
ข้อ 152 และ ข้อ 152/1 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562

-43(1) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดประสงค์ดาเนินการสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งสายงาน
ผู้บริหารที่ว่างโดยการย้าย การโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน หรือการโอนลดระดับ
ตาแหน่งโดยความสมัครใจ ให้ประกาศวิธีการตามความประสงค์ และต้องเสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งในตาแหน่งสายงาน
ผู้ บริ หารที่ ว่ างเพื่ อขอความเห็ นชอบต่ อคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่ วนจั งหวั ดภายใน 60 วั น
นับแต่วันที่ตาแหน่งว่าง เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นไม่ได้เสนอชื่อผู้ที่จะ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งตาแหน่งว่างต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรายงาน
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการสรรหาต่อไป และให้ถือว่าการดาเนินการ
เกี่ยวกับการย้าย การโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน การรับโอนในตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน หรือการโอน
ลดระดับตาแหน่งโดยความสมัครใจในครั้งนั้นเป็นอันสิ้นสุด ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดทาทะเบียนกากับไว้เ ป็นหลักฐานและหมายเหตุในแผนอัตรากาลัง
ให้ชัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการดาเนินการสรรหาของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด”
พร้อมทั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กากับไว้ในแผนอัตรากาลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้สงวนตาแหน่งที่ว่างเพื่อแต่งตั้ง
จากบัญชีการสรรหาของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้น
(2) กรณีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดาเนินการสรรหา
ตาม (1) แล้ ว ปรากฏว่าไม่มีบั ญชีผู้ ผ่ านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ ผ่ านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบ
ทั้งบั ญชีแล้ว แต่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดยังมีตาแหน่งว่ างที่ได้รายงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเหลืออยู่ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดอาจกาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดาเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานผู้บริหารที่ดารงตาแหน่ง
ประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งเดียวกันกับต าแหน่งว่างมาดารงตาแหน่ งสายงาน
ผู้บริหารที่ว่างโดยการย้าย การโอน การรับโอนก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาการดาเนินการในแต่ละครั้งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด เมื่อดาเนินการแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดใด
ได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดและ
มีตาแหน่งสายงานผู้บริหารว่างเนื่องจากการย้าย การโอน การรับโอนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดไม่ได้เสนอ
ชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ให้ถือว่า
การดาเนินการสรรหาเกี่ยวกับการย้าย การโอน การรับโอนนั้นเป็นอันสิ้นสุด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
แจ้งตาแหน่งว่างต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรายงานคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริ หารส่ วนจั งหวั ดด าเนิ นการสรรหาต่ อไป ในการนี้ องค์การบริหารส่ วนจั งหวั ดและคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดทาทะเบียนกากับไว้เป็นหลักฐานและหมายเหตุในแผนอัตรากาลัง
ให้ชัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการดาเนินการสรรหาของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ”
พร้อมทั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กากับไว้ในแผนอัตรากาลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้สงวนตาแหน่งที่ว่างเพื่อแต่งตั้ง
จากบัญชีการสรรหาของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้น
ข้อ 152/1 ในระยะเวลาเริ่มแรก การนับระยะเวลา 60 วัน ตามข้อ 152 (1) ส าหรับ
ตาแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างก่อนวันที่ 2 มกราคม 2562 ให้นับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

-44หมวด 6
การย้าย
-------------------------1

ข้อ 153 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดารงตาแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งอีกตาแหน่งหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งในประเภทและ
ระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการย้ายไปดารงตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตรากาลังสามปี
ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ 154 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้พิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัดเป็นหลัก และอาจพิจารณาความ
จาเป็นอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย
ข้อ 155 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดารงตาแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในสายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิมและให้ ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม
ทั้งนี้ ต้องเป็นตาแหน่งว่างในแผนอัตรากาลังสามปีหรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตาแหน่งเดียวกัน
ข้อ 156 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทาได้ในกรณี
เป็นตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดารงตาแหน่งสายงานอื่นนั้นในประเภทและระดับเดียวกัน
โดยให้ได้รับ เงิน เดือ นในขั้น เดิม ทั้งนี้ ข้า ราชการองค์การบริห ารส่ว นจัง หวัดผู้นั้นต้องมีคุณ สมบัติต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นแต่ไม่จาต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้นหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาก่อนและให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคาร้องขอย้ายไปดารง
ตาแหน่งในสายงานอื่นนั้น ให้ใช้แบบประเมินตามที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(2) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตาแหน่งของ
สายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน
(3) ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นจะต้องได้คะแนนจากผลการประเมิน
ของผู้บังคับ บัญชาแต่ล ะคนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 สาหรับตาแหน่งที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะให้ทดสอบความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
(4) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตั้งเกินกว่าจานวนตาแหน่งว่างให้นาคะแนนผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทาบัญชีเรียงตามลาดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นควรกาหนด
รายการประเมินเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ ก็อาจพิจารณากาหนดเพิ่มเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากัน
ให้จัดเรียงตามลาดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกล่าวให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบการแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงลาดับที่ในบัญชีดังกล่าว
------------------------------------------------------1
ข้อ 153 – ข้อ 162/2 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-45ข้อ 157 กรณีก ารย้ ายข้า ราชการองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ที่ได้ รับ คุณ วุฒิ เ พิ่ม ขึ้ น และ
ปัจจุบันไม่ได้ดารงตาแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้นั้นไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขั น
หรือสอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่ถูก
ยกเลิกด้วย
กรณีการย้ายผู้ได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยได้รับ
คุณวุฒิ การศึกษาที่ขาดแคลนตามพื้น ที่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัดกาหนด
โดยได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ได้รับคุณวุฒิที่คณะ กรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้ตามประกาศมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่ มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาหนด
ข้อ 158 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงาน
ประเภททั่วไประดับชานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการ
พิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและตรงตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่ง
ในตาแหน่งนั้นด้วย โดยต้องผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบั ติงานหรือผลงานตามประกาศมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้
(1) กรณีการย้ายมาดารงตาแหน่งในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคล
และการปฏิบัติงาน
(2) กรณีการย้ ายมาดารงตาแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมิน
บุคคลการปฏิบัติงานและผลงาน
ข้อ 159 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ไปด ารงต าแหน่ ง ประเภทและระดั บ เดี ย วกั น แต่ ต่ า งสายงาน ผู้ นั้ น จะต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งของตาแหน่งนั้น และจะต้องเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ส าหรั บ ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต รงตามวรรคหนึ่ ง หากมี ค วามประสงค์ จ ะย้ า ยต่ า งสายงาน
ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด
การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งดารงตาแหน่งประเภททั่วไปและประเภท
วิชาการไปดารงตาแหน่งสูงขึ้นในตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นหรือผู้ดารงตาแหน่ งประเภทอานวยการ
ท้องถิ่นไปดารงตาแหน่งสูงขึ้นในตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกที่กาหนด
ข้อ 160 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดารงตาแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ งในสายงาน ประเภทที่แตกต่างจากเดิมและระดับที่ต่ากว่าเดิม หรือย้ายข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นหรือประเภทบริหารท้องถิ่นหรือสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการให้กระทาได้ต่อเมื่อข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจั งหวัดผู้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและผู้ นั้นต้องสมัครใจ
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-46ในการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวั ดตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณาโดยคานึงถึงเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
โดยให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นตามประกาศคณะกรรมการกลางข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เรื่ อ งการ
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน
ข้อ 161 ในการสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในต่างสายงาน ให้คานึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการเลื่อนระดับ
สูงขึ้นด้วย ซึ่งอาจทาให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นมี ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งในสายงาน
ที่แต่งตั้งใหม่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้
ข้อ 162 เมื่อมีคาสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด
แล้ ว ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาแจ้ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง ดั ง กล่ า วให้ ข้ า ราชการ องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดผู้นั้นทราบในวันที่ไปรายงานตัวรับมอบหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นต่อไป
ข้อ 162/1 การย้ ายสั บเปลี่ ยนข้าราชการครูองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสายงานบริห าร
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้งโดยจะต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งเดียวกัน สาหรับเลขที่ตาแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่วนระดับ
วิทยฐานะและอัตราเงินเดือน ให้ติดตามตัวบุคคลไปกาหนดในตาแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้งซึ่งกรณีนี้ให้หมายรวมถึง
การย้ายให้ดารงตาแหน่งทีว่ ่างด้วย
ข้อ 162/2 การย้ายสับเปลี่ ยนข้าราชการครูองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสายงานการสอน
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งและสาขาวิชาเอกเดียวกัน สาหรับเลขที่ตาแหน่งให้คงไว้
ที่เดิม ส่วนระดับวิทยฐานะและอัตราเงินเดือน ให้ติดตามตัวบุคคลไปกาหนดในตาแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้งซึ่งกรณีนี้
ให้หมายรวมถึงการย้ายให้ดารงตาแหน่งที่ว่างด้วย
ในกรณีที่มีเหตุผลจาเป็นพิเศษที่ไม่อาจดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาย้ายสับเปลี่ยน
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน โดยไม่จาเป็นต้องดารงตาแหน่งหรือสาขาวิชาเอก
เดียวกันได้เป็นการเฉพาะราย
หมวด 7
การโอนและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
---------------------------------1

ข้อ 163 การโอนและรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
โดยความสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ดาเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) การโอนและรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
ตามคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กาหนด
------------------------------------------------------1
ข้อ 163 - 184 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562

-47(2) การโอนและรับโอนในตาแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตาแหน่งเดียวกันในตาแหน่งที่ว่าง
(3) การโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยนกันในตาแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตาแหน่งเดิม
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(4) การโอนและรับโอนในตาแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดยตาแหน่งต่ากว่ าเดิม
หรือมาดารงตาแหน่งในประเภท สายงานเดิม โดยระดับต่ากว่าเดิมในองค์การบริหารส่ วนจังหวัด หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
(5) การโอนและรับโอนผู้ที่ดารงตาแหน่งต่ากว่าเดิม ตาม (4) แล้วประสงค์ขอโอนหรือขอย้าย
ไปแต่งตั้งในตาแหน่งเดิม
การโอนและรับโอน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสานกัน โดยกาหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่ อประโยชน์ ในการนั บเวลาราชการให้ ถื อว่ าเวลาราชการหรื อเวลาท างานของผู้ ที่ โอนมา
ตามที่กาหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ข้อ 164 การโอนและการรับโอนตามข้อ 163 (2) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เสนอเรื่อง
ขอความเห็นชอบการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดารงตาแหน่ง
ที่ว่าง คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) อาจมีมติเห็นชอบให้รับโอนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นผู้ดารงตาแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งที่ว่าง และประสงค์ขอโอน
มาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวั ดนั้น โดยนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนนั้นแล้ว และเมื่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดออกคาสั่งรับโอนให้ดารงตาแหน่งประเภท สายงาน ระดับและตาแหน่งเดียวกัน โดยให้ได้รับ
อัตราเงินเดือนเท่าเดิมและให้แจ้งคาสั่งรับโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นทราบ
เพื่อออกคาสั่งให้โอนโดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน
ข้ อ 165 การโอนและการรั บ โอนตามข้ อ 163 (3) นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ที่จะรับโอนและนายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอมในการโอนและรับโอน
โดยการสับเปลี่ยนตาแหน่งดังกล่าว
เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคาสั่งรับโอนให้ดารงตาแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตาแหน่งเดิม
โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม และให้แจ้งคาสั่งรับโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นทราบ เพื่อออกคาสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน

-48ข้อ 166 การโอนและการรับโอนตามข้อ 163 (4) กระทาได้ต่อเมื่อข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นผู้นั้นสมัครใจ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนนั้นแล้ว เมื่อคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ว ให้ นายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัด
ออกคาสั่งรับโอน โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
นครศรี ธรรมราช (ก.จ.จ) เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อนไขเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ คคลขององค์ การบริ หาร
ส่ วนจั งหวัด และให้ แจ้ งคาสั่ งรั บโอนให้ องค์การบริหารส่ วนจั งหวัด หรือองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นอื่ นทราบ
เพื่อออกคาสั่งให้โอนโดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน
ข้ อ 167 การโอนและการรั บ โอนตามข้ อ 163 (5) นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
อาจรับโอนหรือย้ายผู้นั้นไปดารงตาแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งได้ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รั บการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประเภท สายงาน
และระดับเดิม โดยตาแหน่งต่ากว่าเดิมตามข้อ 166 หากประสงค์จะโอนไปดารงตาแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีคาสั่งให้โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นได้ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยการออก
คาสั่งให้โอนต่อเมื่อได้รับแจ้งคาสั่งรับโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นแล้ว
หมวด 8
การโอนและรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
------------------------------------ส่วนที่ 1
การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปเป็นข้าราชการประเภทอื่น
-----------------------------------ข้อ 168 การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปเป็นข้าราชการประเภทอื่น โดยความ
สมัครใจของผู้ขอโอน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์รับโอนข้าราชการองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดผู้ ใดจากส่ ว นราชการอื่ น ให้ อ งค์การบริห ารส่ ว นจังหวั ดและส่ ว นราชการอื่นที่เ กี่ยวข้อ ง
ประสานกัน โดยกาหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ก.จ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคาสั่งให้โอนและแจ้งคาสั่งให้โอนให้
ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อออกคาสั่งรับโอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน และให้รายงานคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ทราบ

-49ส่วนที่ 2
การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
---------------------------------------------ข้อ 169 การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจัง หวัด โดยความสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ดาเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) การรับโอนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) ตาแหน่งที่จะนามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
(ข) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับใด ต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้น
(ค) ข้าราชการประเภทอื่น หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ใช้
คุณวุฒิ ตั้งแต่ระดับ ปริ ญญาตรี ห รื อเทีย บได้ไม่ต่ากว่า นั้นขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งมาก่อน
หรือไม่เคยได้รับแต่งตั้งโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน
ให้ดารงตาแหน่งที่ต้องใช้วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่ อน
หากจะแต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงตาแหน่ ง ในประเภทวิช าการ ผู้ นั้ นจะต้อ งเป็ นผู้ ส อบแข่ง ขั นได้ใ นตาแหน่ ง สายงาน
ที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก
(ง) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ที่ต้องดาเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมินบุคคล
ผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน
(จ) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใด
ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกในตาแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่
(2) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตาม (1) ให้ดาเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(ก) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณีพิเศษ
ตามข้อ 115 (2) โดยให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กาหนด
(ข) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตาแหน่งบริหาร
(ค) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นในตาแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ
การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตามวรรคหนึ่ง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องประสานกัน โดยกาหนดวัน
รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดี ยวกันเพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคาสั่งรับโอนและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่ วน
จังหวัดและให้แจ้งคาสั่งรับโอนให้ส่วนราชการอื่นทราบ เพื่อออกคาสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทางานของผู้ ที่โอนมา
ตามที่กาหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นข้าราชการประเภทอื่นนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

-50ข้อ 170 การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตามข้อ 169 (2) (ข) กระทาได้โดยให้ชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทางาน และความชานาญการของผู้ที่จะขอโอน และประโยชน์
ที่ทางราชการจะได้รับ และมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดที่ออกโดยผู้มีอานาจในการออกคาสั่งบรรจุแต่งตั้ง
ตามที่กฎหมายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้นๆ กาหนดว่า ผู้นั้นมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับ
ตาแหน่งบริหารที่จะรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตาแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ประเภทอานวยการท้องถิ่น หรือสายงานบริหารสถานศึกษาให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาดารงตาแหน่งในประเภทสายงาน และระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้
สาหรับการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับที่สูงขึ้นตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 171 การรั บโอนข้าราชการประเภทอื่นตามข้อ 169 (2) (ค) กระทาได้โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่จะรับโอนและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการรับโอนต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ก.จ.จ.)โดยให้ ชี้ แจงเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท างาน และความช านาญการ
ของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ก.จ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคาสั่งรับโอน สาหรับการจะบรรจุ
และแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งในประเภท สายงาน และระดั บใด และให้ ได้ รั บเงิ นเดื อนเท่ าใดให้ คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) เป็นผู้กาหนด
ข้อ 172 การได้รับเงินเดือนและการได้รับเงินประจาตาแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป
และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการนั้น”
1

ข้อ 173 - 184 ยกเลิก

หมวด 9
การเลือ่ นระดับ
------------------------ข้อ 185 การเลื่อนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนั้นได้หรือจากผู้ได้รับ
คัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนั้น
ข้อ 186 การเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตั้ง
ตามลาดับที่ในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนั้น แล้วแต่กรณี สาหรับการเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้ได้รับ
คัดเลือกให้เลื่อนและแต่งตั้งตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติ
การรับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแล้ว
2

ข้อ 187 – 192 ยกเลิก

------------------------------------------------------1
ข้อ 173 - 184 ยกเลิกตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562
2
ข้อ 187 - ข้อ 192 ยกเลิกตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

-51ข้อ 193 การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารให้ดารงตาแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เลื่อนและแต่งตั้ง ได้เมื่อมีตาแหน่งในระดับนั้นว่าง โดยวิธีการคัดเลือกตามที่
กาหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก
ข้อ 194 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารระดับ 7 ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7
(3) ได้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(4) ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
ข้อ 195 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารระดับ 8 ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 8
(3) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
ข้อ 196 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารระดับ 9 ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ งตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 9
(3) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาในระดับดีขึ้นไป
1

ข้อ 196/1 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับ 10
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(2) ต้องเป็ น ข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดซึ่ งดารงตาแหน่งปลั ดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
(3) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 10
(4) ในรอบปีที่แล้วมาจนถึงวันแต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าภาคทัณฑ์
หรือต้องโทษในคดีอาญาหรือถูกฟูองคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(5) ได้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด

-----------------------------------------------1
ข้อ 196/1 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

-52ข้อ 197 หลักสู ตรและวิธีการคัดเลื อกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารให้ดารง
ตาแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
คัดเลือกที่กาหนดในหมวด 4 สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้แบบประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการประเมิน ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
ที่กาหนดในหมวด 12
ข้อ 198 การแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารให้ดารงตาแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้นในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 193 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลื่ อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของ ก.จ.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก
ข้อ 199 การกาหนดให้ได้รับเงินเดือนสาหรับข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน ที่กาหนดในหมวด 3
ข้อ 200 การเลื่อนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีคาสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟูองร้องคดีอาญาขึ้นแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้นั้นได้เป็นต้นไป

หมวด 10
การเลือ่ นขั้นเงินเดือน
-------------------------ข้อ 201 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมี
ความชอบ จะได้รับบาเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคาชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามควรแก่กรณี
ข้อ 202 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
โดยคานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการ
ข้อ 203 การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ ตามที่
กาหนดในหมวดนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา
ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้
ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้
1

ข้อ 204 ในประกาศหลักเกณฑ์นี้
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี

-----------------------------------------------1
ข้อ 204 - 220 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-53ข้อ 205 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปีละสองครั้ง ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ 206 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้
เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(2) ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้
เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป
ข้อ 2071 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดารงตาแหน่งประเภทและระดับที่ได้รับ
เงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงของอันดับหรือระดับเงินเดือนสาหรับประเภทตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นเมื่อ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ได้รับเงินเดือ นในระดับ
ถัดไปของแต่ละประเภทตาแหน่ง โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิมก่อน หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม
ให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่าแล้วจึงเลื่อนขั้นเงินเดือน เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ อาวุ โ ส ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นในต าแหน่ ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
(2) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินเดือนในตาแหน่ง
ประเภทอานวยการท้องถิ่น ระดับสูง
(3) ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการท้ อ งถิ่ น ระดั บ สู ง ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นใน
ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง
ข้อ 208 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ง
ขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 205 แล้วเห็นว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(2) ในครึ่ งปีที่แล้ วมาต้องไม่ถูกสั่ งลงโทษทางวินัยที่ห นักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือได้
ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(6) ในครึ่งปีที่แล้วมาสาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูง าน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(7) ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มาส าหรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าติ ด ตามคู่ ส มรสไปปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
-----------------------------------------------1
ข้ อ 207 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรี ธ รรมราช เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

-54(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาหนดเป็น หนั งสื อไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่ว น
ราชการหรือหน่วยงาน
(9) ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มาต้ อ งมี เ วลาปฏิ บั ติ ร าชการหกเดื อ น โดยมี วั น ลาไม่ เ กิ น ยี่ สิ บ สามวั น
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุ ป สมบทหรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศซาอุ ดิ อ าระเบี ย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาปุวยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน
หกสิบวันทาการ
(ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวย ให้นับเฉพาะ
วันทาการ
ข้อ 209 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น
ในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 208 และอยู่ใน
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดาเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้
การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่ อสู้เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็น
พิเศษ และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(5) ปฏิ บั ติ ง านต าแหน่ ง หน้ า ที่ ด้ ว ยความตรากตร าเหน็ ด เหนื่ อ ย ยากล าบากเป็ น พิ เศษ
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบั ติงานที่ได้รับ มอบหมายให้ กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่ง
แก่ประเทศชาติ

-55ข้อ 210 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 208
และข้อ 209 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการตามข้อ 205 มาเป็นหลัก
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการ
มาทางานการรั กษาวินั ย การปฏิบั ติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้ นั้น
แล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับจนถึงนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการพิจ ารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
ข้อ 211 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ 208 (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 208 (5)
หรือ (6) หรือ (7) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดโอน เลื่อนตาแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่
ไปช่วยราชการในหน่วยราชการอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไป
ปฏิบั ติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 208 (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้ ว มาให้ นาผลการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกตาแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 212 ในการพิจ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นแต่ ล ะครั้ง นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
พิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 210 ประกอบกับข้อ 220 ถ้าเห็นว่าข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 208 และปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้า เห็นว่าข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 209 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์
ที่ควรจะได้รั บการเลื่ อนขั้นเงินเดือนครึ่ งปีแรกหนึ่ง ขั้นแต่ไม่อาจสั่ งเลื่ อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ ได้ เพราะมี
ข้อจากัดเกี่ยวกับโควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลั ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้ นเงินเดือน
หนึ่ งขั้น อีก และไม่มีข้อจากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่ อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้นนายกองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดอาจมีคาสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจานวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ใน
โควตาร้อยละ 15 ของจานวนข้าราชการที่ครองตาแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม
ข้อ 213 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 208 (9) (ช) หรือลาไป
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ 208 (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนได้
ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้ อ 214 นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จะน าเอาเหตุ ที่ ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟูอง
คดีอาญามาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นไม่ได้

-56ข้อ 215 ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า
โทษภาคทัณฑ์และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทาความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน
มาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้าอีก
ครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทาความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้
ข้อ 216 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลทาให้
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ประกาศนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น
เสียใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดนี้
ข้อ 217 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการ
คานวณบาเหน็จบานาญในวันที่ 30 กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ
ข้อ 218 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญโดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ข้อ 219 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 208 เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทางานสายตามที่
กาหนด หรือเหตุจาเป็นนอกจากกรณีดังกล่าวแต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
พิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นาเสนอ ก.จ.จ. พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.จ.จ. เห็นชอบด้วยจึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
ข้อ 220 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทาหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณี
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการ
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ข้อ 221 การกาหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสาหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือปฏิบัติตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 และระเบียบของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวโดยอนุโลม
ข้อ 221/1 การกาหนดโควตาและวงเงินเลื่ อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับ
ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และลู ก จ้ า งประจ าขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตามข้ อ 221
หมายความดังนี้
-----------------------------------------------1
ข้อ 221-221/3 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-57“โควตา” หมายความว่า ร้อยละ 15 ของจานวนข้าราชการหรือลูกจ้างประจาที่ครองตาแหน่งอยู่
ณ วันที่ 1 มีนาคม หากคานวณแล้วมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจานวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้ง
“วงเงิน เลื่ อนขั้ น เงิน เดื อน” หมายความว่ า จ านวนเงิ นร้ อยละ 6 ของอั ตราเงิ นเดือ นของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาที่ครองตาแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน
ข้อ 221/2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาจัดสรรโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
โดยแบ่งกลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
1. ข้ าราชการองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดสามั ญ และบุ คลากรทางการศึ กษา ต าแหน่ ง
ศึกษานิเทศก์ แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชานาญงาน และระดับ
อาวุโส) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ)
กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริห าร
ท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) และศึกษานิเทศก์ที่ไม่มีวิทยฐานะและมีวิทยฐานะรับเงินเดือนในอันดับ
คศ.1 คศ.2 และ คศ.3
(2) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการท้องถิ่น (ระดับสูง) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (ระดับสูง) และศึกษานิเทศก์ที่ไม่มี
วิทยฐานะและมีวิทยฐานะรับเงินเดือน ในอันดับ คศ.4 และ คศ.5
2. ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือตาแหน่งที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือนในอันดับ
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3
(2) กลุ่มผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือตาแหน่งที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือนในอันดับ
คศ.4 และ คศ.5
3. ลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกตาแหน่งให้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ข้อ 221/3 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกาหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสาหรั บข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่มิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กฎ และหนังสือสั่งการตามนัย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 222 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จบานาญ ทั้งนี้ ให้นากฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 223 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึ งแก่ความตาย
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตามวรรคหนึ่ง
ให้กาหนดรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความตาย และประวัติการรับราชการ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความตาย
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ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(3)
การคานวณบาเหน็จ
(4)
(5)

รายงานเหตุที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นถึง แก่ความตายเนื่องจากการ
ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ใน
สาเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย
เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อ 224 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จานวนไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ
ของข้าราชการผู้ถึงแก่ความตายเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จ
ข้อ 225 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษตามข้อ 223 โดยให้พิจารณาดังนี้
(1) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(2) เหตุที่ทาให้ถึงแก่ความตาย มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ตาย
หรือจากความผิดของผู้ตาย
(3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ใน
การคานวณบาเหน็จ
ข้ อ 226 เมื่ อ คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาตามข้ อ 225 แล้ ว ให้ เ สนอความเห็ น ในการ
พิจารณาการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณี
พิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณา
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษและ
ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 227 การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอานาจ
สั่งตามมติของ ก.จ.จ. ตามข้อ 226 โดยให้มีผลเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จเท่านั้น

หมวด 11
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
----------------------------------ข้อ 228 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพื่อรองรับ
อานาจหน้าที่ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่ว นจังหวัด กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผน
และขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กาหนดอานาจหน้าที่
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1

-----------------------------------------------1
ข้อ 228- ข้อ 234 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

-59ในการกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความต้องการและ
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
(๑) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๓) สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ให้ส่วนราชการตาม (๑) มีฐานะเป็นกองหรือสานัก
ข้อ ๒29 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกาหนดกอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ตามข้อ 228 วรรคสอง (๒) และ (๓) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความจาเป็นในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดดังนี้
(๑) สานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) สานัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(๓) สานัก/กองคลัง
(๔) สานัก/กองช่าง
(๕) สานัก/กองสาธารณสุข
(6) สานัก/กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(๗) สานัก/กองการเจ้าหน้าที่
(๘) หน่วยตรวจสอบภายใน
ให้ส่วนราชการตาม (๑)-(๗) มีฐ านะเป็นกองหรือสานักและ (8) เป็นส่วนราชการที่มีฐานะ
ต่ากว่ากองหรือเทียบเท่ากอง โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ ๒29/๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศกาหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามข้อ 228 วรรคสอง (๒) ได้ตามอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ความเหมาะสม และความจาเป็น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
(1) กองการประปา
(๒) กองช่างสุขาภิบาล
(๓) กองสวัสดิการสังคม
(๔) กองการแพทย์
(๕) กองส่งเสริมการเกษตร
(๖) กองกิจการพาณิชย์
(๗) กองกิจการขนส่ง
(8) กองปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(9) กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑๐) กองพัสดุและทรัพย์สิน
(๑1) กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(๑๒) กองนิติการ
(๑๓) กองวิเทศสัมพันธ์
(๑๔) กองเทศกิจ
(๑๕) กองผังเมือง
(1๖) กองการท่องเที่ยวและกีฬา
(๑๗) กองหรือส่วนราชการอื่นที่ ก.จ. กาหนด

-60กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประสงค์ประกาศกาหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
แตกต่างจากที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด หรือประสงค์ปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการตาม (๑)-(๑๗) ให้มีระดับสูงขึ้น ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
แล้วเสนอเรื่องการกาหนดชื่อส่วนราชการ ประเภทตาแหน่ง สายงาน กรอบอัตรากาลังข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ข้อ 230 ภายใต้บังคับข้อ 228 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศกาหนดกอง สานัก
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม และความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด สาหรับการประกาศกาหนดส่วนราชการระดับสานักต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 231 สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
และผู้ ด้ อ ยโอกาส งานกิ จ การขนส่ ง งานส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว งานส่ ง เสริ ม การเกษตร งานการพาณิ ช ย์
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย
งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง
ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สานัก หรือส่วนราชการใด
ในองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัดเป็ น การเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่ง รัดการปฏิบัติ ราชการของส่ ว นราชการ
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 232 กอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามข้อ 228 วรรคสอง (๒) และ (๓)
ให้ มีห น้ า ที่ค วามรั บ ผิ ดชอบตามที่ กาหนดในประกาศการแบ่ งส่ ว นราชการขององค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวั ด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการระดับสานักต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 233 การแบ่งส่วนราชการภายในสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กอง สานัก หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามข้อ 228 ให้กาหนดเป็นประกาศการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ภายในไว้ในประกาศการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่จัดแบ่งภายในตามวรรคหนึ่ง
ต้องเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่ภายในขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น
ข้อ 234 การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการ ตามข้อ 228
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเสนอภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน คุณภาพของงาน
ปริ ม าณงาน เหตุ ผ ลความจ าเป็ น โครงสร้ า งส่ ว นราชการ กรอบอั ต ราก าลั ง และการจั ด สรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกันเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

-61ในการพิจารณาขอจัดตั้ง ปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการแบ่งส่ วนราชการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาด้วยความรอบคอบโดยคานึงถึง
ภารกิจ อานาจหน้ าที่ความรั บ ผิ ดชอบขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดตามที่กฎหมายกาหนด ลั กษณะงาน
คุณภาพของงาน ปริมาณงาน ความยุ่งยากซับซ้อน ความจาเป็น และความเหมาะสม ตลอดทั้งกรอบอัตรากาลัง
ของข้าราชการองค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ลู กจ้าง และพนักงานจ้างของส่ วนราชการนั้น และงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย
การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง
เป็นโครงสร้างส่วนราชการระดับสานัก ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
1

ข้ อ 235 ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ประกาศก าหนดกอง ส านั ก หรื อ ส่ ว นราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความจาเป็นในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
(๑) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) สานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๓) สานัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(๔) สานัก/กองคลัง
(๕) สานัก/กองช่าง
(๖) สานัก/กองสาธารณสุข
(7) สานัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(8) สานัก/กองการเจ้าหน้าที่
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อ 235/1 การประกาศกาหนดกอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามข้อ 235
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาเป็นประกาศการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้กาหนด
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นภายในกรอบที่ กาหนด ดังนี้
(๑) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการ
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ และผู้ ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์
งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย
งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง
ดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สานัก หรือส่วนราชการใด
ในองค์การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัดเป็ น การเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัด การปฏิบัติ ราชการของส่ ว นราชการ
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

-----------------------------------------------1
ข้อ 235- ข้อ 236 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

-62(๒) สานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่างๆ ของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวั ด การจั ดท าระเบี ยบวาระการประชุ ม รายงานการประชุ ม การติ ดตามผลการปฏิ บั ติ งานตามมติ
ของคณะผู้ บริ หารหรื อสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด หรือกรรมการต่ างๆ ของสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
งานเกี่ยวกับระเบี ยบ กฎหมาย ข้อบั งคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(๓) สานักยุทธศาสตร์และงบประมาณ หรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ย วกับ งานวิ เคราะห์ นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
งานจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
งานประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานคณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒ นาองค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี )
งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานจัดทาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(๔) สานักคลัง หรือกองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน
การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนาส่งเงิน
การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทาบัญชี
งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นๆ
งานจั ด ท าหรื อ ช่ ว ยจั ด ท างบประมาณและเงิ น นอกงบประมาณ งานเกี่ ย วกั บ สถานะการเงิ น การคลั ง
งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทางบทดลอง
ประจาเดือนและประจาปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจาหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนา
ทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(๕) สานักช่าง หรือกองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารวจ งานออกแบบ
และเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทาราคากลาง งานจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทาทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้า งานติดตั้งซ่อม
บารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทาแผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง
และซ่อมบารุงประจาปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานจัดทาประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่ อ งจั ก รกล งานจั ด ท าทะเบี ย นประวั ติ ก ารใช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลและยานพาหนะ งานแผนการบ ารุ ง รั ก ษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุน
เครื่ อ งจั ก รกล งานช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น การปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย งานช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทาทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์
อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

-63(๖) สานักสาธารณสุข หรือกองสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทาแผนงานด้านสาธารณสุ ข งานส่งเสริมสุขภาพ งานปูองกันเฝูาระวังและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรมงานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการ
ทางการแพทย์ งานวิ เ คราะห์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น งานรั ก ษาพยาบาล
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมปูองกัน
ควบคุ ม โรค งานเวชปฏิ บั ติ ค รอบครั ว งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ งานมาตรฐานและคุ ณ ภาพหน่ ว ยบริ ก าร
งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย
งานกายภาพและอาชีวบาบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ปุวย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด
งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสงานปูองกันและบาบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย วิเคราะห์กาหนดมาตรการและแผนดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม การเฝูาระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทา
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม
งานวางแผนและจัดทาแผนดาเนินงานด้านการเฝูาระวัง ควบคุมมลพิษทางน้า อากาศ และเสียง งานเฝูาระวัง บาบัด
ตรวจสอบคุณภาพน้า อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คาแนะนาทาง
วิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(๗) สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษา
ปฐมวั ย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึ กและส่ งเสริมอาชี พ งานห้ องสมุด งานพิ พิ ธภั ณฑ์ งานเครื อข่ าย
ทางการศึกษา งานศึกษานิ เทศ งานส่ ง เสริมคุ ณภาพและมาตรฐานหลั กสู ต ร งานพัฒ นาสื่ อ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการกีฬาและ
นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ
สวัส ดิภ าพและกองทุน เพื่อการศึ กษา งานบริการข้อมู ล สถิติ ช่ ว ยเหลื อให้ คาแนะนาทางวิช าการงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(๘) ส านั ก การเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ กองการเจ้ า หน้ า ที่ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
การบริ ห ารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากาลัง งานจัดตั้ง
ส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกาหนดตาแหน่งและการปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน
การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทา ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
งานระบบสารสนเทศข้อมูล บุ คลากรท้องถิ่นแห่ งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกั บ
เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท
งานสิทธิสวัส ดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนา
บุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัยการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ งานสนับสนุน

-64เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุ กรรมการเกี่ยวกั บการบริ หารงานบุคคล งานบริการข้ อมู ล สถิ ติ ช่ วยเหลื อให้ ค าแนะนาทางวิชาการ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(๙) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายในประจาปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงิน
ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรั กษาหลั กฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิ น
การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สินงานตรวจสอบการทาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
งานตรวจสอบติ ด ตามและการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน โครงการให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุ มภายใน
ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริ ก ารข้ อ มูล สถิติ ช่ ว ยเหลื อให้ ค าแนะน า
แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 235/2 การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งขึ้น ให้กาหนดให้ครอบคลุมภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ความรับ ผิด ชอบขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัดตามที่กฎหมายกาหนดหรือภารกิจหน้าที่
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติ และการกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวต้องมีความชัดเจน
และไม่ซ้าซ้อนกันระหว่างกอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
ข้อ 235/3 การแบ่งส่วนราชการภายใน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กอง สานัก
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อแบ่งส่วนราชการภายในได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
(๑) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ให้พิจารณาจัดแบ่งตามภารกิจ อานาจหน้าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภาพงาน ปริ ม าณงาน ความเหมาะสมและความจ าเป็ น ของส่ ว นราชการนั้ น โดยจั ด แบ่ ง
เป็นฝุาย หรือกลุ่มงานอื่นใด เป็นจานวนเท่าใดตามที่เห็นสมควรและเป็นที่เข้าใจได้ถึงภารกิจ อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของฝุาย หรือกลุ่มงานอื่นใดนั้น
(๒) การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในที่ได้จัดแบ่งนั้น
จะต้ อ งก าหนดให้ มี ค วามชั ด เจน ไม่ ซ้ าซ้ อ นกั บ ส่ ว นราชการอื่ น และต้ อ งอยู่ ภ ายในกรอบอ านาจหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของกอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นนั้น
ข้อ 235/4 การประกาศกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด กาหนดอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 235 ข้อ 235/1 ข้อ 235/2
และข้อ 235/3 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาเป็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้ ว แต่ ก รณี เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ เมื่ อ คณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามในประกาศใช้บังคับต่อไป

-65ข้อ 235/5 การจัดตั้งกอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามข้อ 229/๑ ให้มีอานาจ
หน้าที่ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อรองรับภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิด ชอบขององค์การบริหาร
ส่ ว นจั งหวัด หรื อ การปรั บ ปรุ งการกาหนดส่ ว นราชการขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด ซึ่ งมีการจัดตั้ งกอง
สานั ก หรื อส่ วนราชการที่เรีย กชื่ออย่ างอื่นขึ้นใหม่ ให้ องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเสนอเหตุผลความจาเป็น
และร่ างประกาศองค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดที่กาหนดกอง ส านัก หรือ ส่ ว นราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นนั้ น
ต่อคณะกรรมการข้า ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีรายการ ดังนี้
(๑) เหตุผล ความจาเป็นที่ต้องการจัดตั้งกอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขึ้นใหม่
(๒) ชื่อกอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๓) อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๔) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อ (๓) คุณภาพของงานและปริมาณงานถึงขนาดต้อง
จัดตั้งเป็นส่วนราชการระดับกอง หรือสานัก
(๕) การกาหนดกรอบอัตรากาลั งข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัด ลู กจ้างและ
พนักงานจ้างในส่วนราชการนั้น และตารางวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลก่อนและหลั ง
การจัดตั้งกอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขึ้นใหม่
(๖) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด การกาหนดกอง สานั ก หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการ โดยให้กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกอง สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และการจัดแบ่งส่วนราชการภายในตามข้อ 235/4
การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบโดยคานึงถึงภารกิจ
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายกาหนด ลักษณะงาน คุณภาพของงาน
ปริมาณงาน ความยุ่งยากซับซ้อน ความจาเป็น และความเหมาะสม ตลอดทั้งกรอบอัตรากาลังของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของส่วนราชการนั้น และงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย เมื่อมีมติประการใดถือเป็นสิ้นสุด
ข้อ 236 เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การจัดตั้งกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการ ตามข้อ 235 แล้ว
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกาหนดกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงการกาหนด
ส่วนราชการ พร้อมอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ ประเภทตาแหน่ง สายงาน กรอบอัตรากาลังของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
สาหรับการกาหนดส่วนราชการระดับสานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นนอกจาก
ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วเสนอเรื่องการกาหนด
ประเภทตาแหน่ง สายงาน และกรอบอัตรากาลังต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้องค์การบริหารส่วนจั งหวัดประกาศกาหนดส่ วนราชการระดับสานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้พร้อมอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ประเภทตาแหน่ง สายงาน และกรอบอัตรากาลัง
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน”
ข้อ 237 อานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

-66ข้อ 238 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจาในองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนดแนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่ว นจังหวัด และลาดับความสาคัญของแผนการปฏิบัติราชการ
ประจาปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รวมทั้งกากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลู กจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการปฏิบั ติราชการของปลั ดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะให้มีรองปลัดองค์การบริหารส่ว น
จังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ในกรณีที่มีร องปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจหน้าที่ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
ข้อ 239 ในสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คนหนึ่ง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
ข้อ 240 ในกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มีผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของกองหรือส่วนราชการนั้น
ข้อ 241 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด การกาหนดให้ตาแหน่งข้าราชการ
องค์การบริหารส่ วนจังหวัดตาแหน่งใดที่มิได้กาหนดไว้ตามประกาศนี้ บังคับบัญชาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในส่วนราชการใด ฐานะใด ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายโดยทาเป็นหนังสือ
ข้อ 242 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบอานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงปฏิบัติ หรือดาเนินการตามกฎหมายใด ให้ผู้ดารง
ตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบั ติร าชการ หรื อการดาเนิ น การอื่นที่ผู้ ดารงตาแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ หรือดาเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใด
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบ
อานาจไว้ ผู้ดารงตาแหน่งนั้นอาจมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริหารส่ วนจังหวัด อาจมอบให้ รองปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(2) ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น อาจมอบให้ ข้าราชการ
ในกองหรือส่วนราชการนั้น
การมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองให้ทาเป็นหนังสือ

-67ข้อ 243 เมื่อมีการมอบอานาจตามข้อ 242 โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบ
อานาจนั้น และจะมอบอานาจนั้นให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
ข้อ 244 ในการมอบอานาจตามข้อ 243 วรรคสอง (1) และ (2) ให้ผู้มอบอานาจพิจารณาถึงการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของ
ตาแหน่งของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอานาจตามวัตถุประสงค์ของการ
มอบอานาจดังกล่าว
เมื่อได้รับมอบอานาจแล้ว ผู้มอบอานาจมีหน้าที่กากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอานาจ และให้มีอานาจแนะนาและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจได้
ข้อ 245 การรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 246 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่ไม่มีปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจั งหวัด เป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายคน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทน
1
“ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หรือกรณีที่ไม่มี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอาวุโสตามแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน”
2

ข้อ 247 ภายใต้บั งคับกฎหมายว่าด้ว ยองค์การบริหารส่ วนจังหวัด ในกรณีที่ไม่มีผู้ ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใด
คนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ในกองหรือส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดารงตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนได้
ข้อ 248 ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่มีผู้ดารง
ตาแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบหมาย หรือมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติ
ราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการ หรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด
ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้ดารงตาแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี
----------------------------------------1
ข้อ 246 วรรคสอง ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
2
ข้อ 247 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2546

-68ข้อ 249 การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามที่กาหนดในประกาศนี้ ไม่กระทบกระเทือนอานาจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น
เป็นผู้รักษาราชการแทนตามอานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองพ้นจากความเป็น
ผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่
ข้อ 250 ในกรณีที่ตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งอื่นว่างลงหรือผู้ดารง
ตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้มีการกาหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการ
รักษาราชการแทน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจสั่งให้ข้าราชการองค์ การบริหารส่วนจังหวัดที่
เห็ นสมควรโดยให้ พิ จารณาถึ งความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่ อทางราชการสู งสุ ด
ให้รักษาการในตาแหน่งนั้นได้
ผู้รักษาการในตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอานาจหน้าที่ตามตาแหน่งที่รักษาการนั้นในกรณีที่มี
กฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ คาสั่งผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งให้ ผู้ดารงตาแหน่ งนั้น เป็น กรรมการ หรือให้ มีอานาจหน้ าที่ใด ก็ให้ ผู้ รักษาการในตาแหน่งทาหน้าที่
กรรมการหรือมีอานาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการในตาแหน่ง แล้วแต่กรณี
หมวด 12
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
------------------------------ส่วนที่ 1
การสั่งข้าราชการประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 251 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. มีอานาจสั่งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดเป็นการชั่วคราว โดยให้พ้นจากตาแหน่งหน้าที่
เดิมได้ ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัย
ว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกรณีที่ถูกฟูองนั้น พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้
และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตาแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน หรืออาจเกิดการเสียหาย
แก่ราชการ
(2) เมื่อข้ าราชการองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดกระทาหรือละเว้นกระทาการใดจนต้อง
คาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาความผิดอาญา และผู้มีอานาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ตามคาพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว ว่าการกระทาหรือละเว้นกระทาการนั้นเป็นความผิ ด
วินัยร้ายแรง
(3) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการและผู้บังคับบัญชา
ได้ดาเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้นเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(4) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพ
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยและได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพ
เป็นหนังสือ

-69(5) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้ นทาการ
สอบสวนในกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอัน ควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามสาหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(6) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวน
หรื อมี การใช้ ส านวนการสอบสวนพิ จ ารณาด าเนิ นการในกรณี ถู กกล่ าวหา หรื อมี เหตุ อั นควรสงสั ยว่ าหย่ อน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบั ติราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งที่
ราชการหรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
(7) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดารงตาแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมี
กรณีเป็นที่สงสัยว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่ง นั้นซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวน
แล้วเห็นว่ากรณีมีมูล และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตาแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(8) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ
(9) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติ
หน้าทีร่ าชการ หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
(10) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศหรือต่างประเทศ
(11) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจาเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.จ.จ.
ข้อ 252 ในการเสนอขอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้แสดงรายละเอียดในคาเสนอขอดังต่อไปนี้
(1) คาชี้แจงเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์แก่ราชการ และระยะเวลาที่จะสั่งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกเดือนเว้นแต่การสั่งประจา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 251 (8) (9) และ(10) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผู้ถูกสั่งให้ประจา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเว้นกรณีตามข้อ 251 (8) (9) และ (10)
ข้อ 253 การสั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ป ระจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งได้ตามมติของ ก.จ.จ. เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ถูกสั่งให้ประจา
เว้นแต่ กรณีสั่งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 251 (8) (9) และ (10) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่
ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา
เมื่อมีการสั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
และถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นว่ายังมีเหตุผลความจาเป็นพิเศษที่จะต้องสั่งให้ผู้นั้นประจาต่อไปอีก
เกินกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอความเห็ นชอบขยายเวลาต่อ ก.จ.จ. ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ ให้ขอขยาย
เวลาก่อนวันครบกาหนดเวลาเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นพิเศษ อาจขอความ
เห็นชอบขยายเวลาต่อ ก.จ.จ. ก่อนวันครบกาหนดเวลาเดิมน้อยกว่าสามสิบวันได้
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้นาความข้อ 252 (1) และ (2) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

-70ข้อ 254 ในการเสนอขอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับกรณีมีเหตุผลความจาเป็นตามข้อ 251 (8) (9) (10) หรือ
(11) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนในตาแหน่งผู้ที่ถูกสั่งให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดาเนินการตามข้อ 252 (1) และ (2) และให้เสนอขอกาหนดตาแหน่งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพิ่มใหม่ เพื่อรองรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ ถูกสั่ งให้ ประจาดังกล่ าวเป็นการเฉพาะตัว โดยให้
กาหนดเป็นเงื่อนไขว่า หากตาแหน่งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงให้ยุบเลิกตาแหน่งได้
สาหรับการสั่งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องการขอกาหนดตาแหน่ งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยเหตุผล
ความจาเป็นในการสั่งข้าราชการผู้นั้นประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ ก.จ. ให้ความเห็นชอบก่อน
เมื่อ ก.จ.จ. และ ก.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคสองแล้ว ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสั่งข้าราชการผู้นั้นให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และให้นาความ
ที่กาหนดในข้อ 253 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 255 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งผู้ใดให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี
เหตุผลความจาเป็นในกรณีใดแล้ว เมื่อหมดความจาเป็นหรือครบกาหนดเวลาตามข้อ 253 ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. สั่งให้ผู้ นั้นดารงตาแหน่งเดิมหรือแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ 256 การให้พ้นจากตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่ งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การดาเนิน การทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ถูกสั่งให้ประจา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเสมือนว่าผู้ถูกสั่งนั้นดารงตาแหน่งเดิม
ส่วนที่ 2
การสั่งข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ
---------------------------ข้อ 257 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในส่วนราชการหนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหนึ่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดียวกันเป็นการ
ชั่วคราวได้ โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในตาแหน่งเดิม
การสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ไปช่วยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึง
ภารกิจ หน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นด้วย
ข้อ 258 ห้ามมิให้สั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอื่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เว้นแต่กรณีมีความ
จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง เพื่ อประโยชน์ของทางราชการโดยรวม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจสั่งให้
ข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดอื่น ส่ วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นได้ โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความ
เสียหายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดเป็นหลัก และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

-71(1) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดและหน่วยงานที่จะขอยืมตัว ข้าราชการองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดได้ทาความตกลงกันโดยทาเป็นหนังสือ
(2) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่จะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้องสมัครใจ
ที่จะไปช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอื่นนั้น โดยมีหนังสือยินยอม
(3) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานตาม
ภารกิจที่ไปช่วยปฏิบัติราชการนั้น และตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งผู้นั้นด้วย
(4) การสั่งข้าราชการให้ช่วยปฏิบัติราชการ ให้สั่งได้เป็นการชั่วคราวครั้งละไม่เกิน 6 เดือน
และในกรณีเดียวกันให้สั่งช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และเมื่อครบกาหนดแล้ว ให้ส่งตัวข้าราชการผู้นั้นคืน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดโดยเร็ว
ข้ อ 259 การขอยื มตั ว ข้ าราชการ พนั กงานหรื อลู กจ้ างของส่ วนราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ส่วนที่ 3
การพัฒนาข้าราชการ
-----------------------ข้อ 260 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ข้อ 261 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 260 ต้องดาเนินการพัฒนา
ให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.จ. กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการให้ใช้วิธีการฝึกอบรม
ในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็น
ในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะดาเนินการ
จะต้องใช้หลักสูตรที่ ก.จ. กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป
ข้อ 262 การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถเลือกใช้
วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม
ข้อ 263 การพัฒนานี้ อาจกระทาได้โดยสานักงาน ก.จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัด
หรือสานักงาน ก.จ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดร่วมกับ
ส่วนราชการอื่นก็ได้
ข้อ 264 การดาเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่นี้ให้กระทา
ภายในระยะเวลาที่ข้าราชการนั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

-72ข้อ 265 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ ให้กระทาในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนา ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ ก.จ. กาหนด ประกอบด้วย การพัฒนา
ความรู้ พื้ นฐานในการปฏิบั ติราชการส าหรั บข้าราชการบรรจุ ใหม่ และการพั ฒนาเกี่ยวกับงานในหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(3) การเลือกวิธีการพัฒนาข้าราชการ ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลายวิธีการควบคู่
กัน ไป แล้ ว แต่ความเหมาะสมของแต่ล ะองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด เช่น การงบประมาณ สื่ อการฝึ กอบรม
วิทยากร ระยะเวลา กาลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรมและกาหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้ารับการอบรม
(4) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของ
ผู้เข้ารับการพัฒนา และติดตามการนาผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ข้อ 266 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ทีด่ ี คุณธรรม และจริยธรรมอันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อ 267 ให้ ผู้ บั งคั บบั ญชาทุ กระดั บมี ห น้ าที่ รั บผิ ดชอบในการควบคุ มดู แลและการพั ฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดารงตาแหน่ง
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
ข้อ 268 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดาเนินการเอง หรือมอบหมาย
ให้สานักงาน ก.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกับสานักงาน ก.จ. หรือส่วนราชการ หน่วยงาน
อื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึ กอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่นๆ โดยพิจารณาดาเนินการหาความ จาเป็นในการ
พัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของใต้บังคับบัญชาเอง
ข้อ 269 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน เช่น
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ได้อ ย่ างราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่น มนุ ษยสั มพั นธ์ ก ารท างาน การสื่ อความหมาย
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
(5)
ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิ บั ติง าน เช่ น จริ ย ธรรมในการปฏิ บัติ ง าน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตเพื่ อ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

-73ข้อ 270 ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้
(1) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทาดังนี้
(ก) การหาความจาเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึง การศึกษา
วิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
(ข) ประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่ วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
(2) การดาเนินการพัฒนา ให้กระทาดังนี้
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความ จาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนาข้อมูล
เหล่ านั้ น มาพิจ ารณากาหนดกลุ่ ม เปู าหมาย และเรื่องที่ผู้ ใต้บั งคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่
ผู้ใต้บั งคับบั ญชาที่สมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒ นาในเรื่องอะไร
ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย อาจเป็นวิธีการที่ดาเนินการได้ในขณะปฏิบัติงาน
เช่น การสอนงาน การสับเปลี่ยนงานการให้คาปรึก ษา หรืออาจเป็นวิ ธีการพัฒนาอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(ข) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บัง คับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับ บัญชา
โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่
การรักษาราชการแทนหรื อรักษาการในตาแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการสัมมนา เป็นต้น
(3) ขั้นการทดลองปฏิบัติ ให้กระทาดังนี้
(ก) ให้ทดลองปฏิบัติโดยเริ่มต้นจากงานที่ง่ายๆ ก่อน แล้วค่อยให้ทางานที่ยากขึ้นตามลาดับ
(ข) ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการทางานเพื่อตรวจสอบดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการทางานมากน้อยเพียงใด
(ค) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยควรคานึง ถึง
สิ่งเหล่านี้ด้วยคือ หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จ ะแก้ข้อผิดพลาด ให้ผู้เข้ารับการสอน
แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขตอย่ าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่น และ
อย่าด่วนตาหนิผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป
(ง) กระตุ้นและให้กาลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีกาลังใจและมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
ที่จะเรียนรู้งานต่อไป
(จ) ให้ดาเนินการสอนต่อไปเรื่อยๆ จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน
(4) ขั้นตอนติดตามผลให้กระทาดังนี้
(ก) มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
(ข) เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา
(ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ
ผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง
(ง) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี
และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

-74ข้อ 271 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทาแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในตาแหน่ง
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ ก.จ. กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
1

ข้อ 272 ในการจัดทาแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นกรรมการ
(3) ผู้อานวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น
เป็นกรรมการ
(4) ข้าราชการในส่วนราชการอื่นที่เห็นสมควร
เป็นกรรมการ
(5) หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
ข้อ 273 แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) เปูาหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
ข้อ 274 หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนการพัฒนา เป็นการหาความจาเป็นในการ
พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่งตามที่กาหนดในส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดทั้งความจาเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ 275 เปูาหมายในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องกาหนดให้มีความ
ชัดเจน และครอบคลุ มข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดทุกคน และตาแหน่งตามแผนอัตรากาลั งของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกตาแหน่ง โดยกาหนดให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องได้รับการพัฒนา
ทุกตาแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี ของแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

-----------------------------------------30

ข้อ 272 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง กาหนดการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

-75ข้อ 276 หลักสูตรการพัฒนา สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละตาแหน่ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ 277 วิธีการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการเอง หรืออาจมอบหมายสานักงาน ก.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกับสานักงาน ก.จ.
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจาเป็น ความเหมาะสม
ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม
(3) การศึกษา หรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องกาหนดให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
ข้อ 278 งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอย่างชัดเจน แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 279 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบ ติ ดตามและประเมิ น ผลการพัฒ นาข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ความสาเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
ข้อ 280 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามข้อ 271 แล้วเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.จ.จ. พิจารณาถึงความจาเป็นในการพัฒนา
กลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรสาหรับการพัฒนา เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป
เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3 ปี แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามข้อ 271 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากาลังข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย

-76ข้อ 281 ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ตามข้อ 280 หาก ก.จ.จ. เห็นว่าแผนการพัฒนา
ข้าราชการองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดยัง ไม่เ หมาะสม ให้ อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ดดาเนิน การปรับ ปรุ ง
แผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวตามความเห็นของ ก.จ.จ. หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่า
แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเหมาะสมแล้ว และได้แจ้งยืนยันแผนการพัฒนา
ข้าราชการ ต่อ ก.จ.จ. ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณา
ผลการพิจารณาของ ก.จ. ตามวรรคหนึ่ง เป็นประการใด ให้ ก.จ.จ. และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดดาเนินการตามความเห็นของ ก.จ.
ข้อ 282 ให้ ก.จ.จ. ตรวจสอบและกากับดูแลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการพัฒนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้ประกาศใช้บังคับ
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการตามแผนการพัฒนาข้าราชการ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 283 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใช้
เวลาในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ 284 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจอนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
การให้ ข้ าราชการองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ดไปศึ กษาเพิ่ม เติม ในประเทศ ตามวรรคหนึ่ ง
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาถึงอัตรากาลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ โดยให้มี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม
ข้อ 285 ข้าราชการที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้ที่พ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
(2) ผู้ไปศึกษาขั้นต่ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ ไปศึกษาขั้นปริญญาตรี
ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาค
การศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.จ.จ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(3) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่า เป็นผู้ที่มี
ความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(4) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟูองคดีอาญา เว้นแต่
กรณีถูกฟูองคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศกาหนดการเลื่อนขั้น
เงินเดือนสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(5) ส าหรับ ผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแล้ว จะต้อง
กลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสาเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 286 การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให้พิจารณา
ตามแนวทางดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ดารงอยู่ตามที่ ก.จ. กาหนด เว้นแต่ข้าราชการต้องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบด้วย
(2) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวง ศึกษาธิการ
ให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว

-77ข้อ 287 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะต้องยื่นเอกสาร
ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาด้วย คือ
(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจาเป็นที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสื อตอบรับ
จากสถาบันการศึกษานั้นๆ
(3) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา
(4) คารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 285 (3)
ข้อ 288 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
จะต้ อ งศึ ก ษาให้ ส าเร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ส ถาบั น การศึ ก ษานั้ น ๆ ก าหนดไว้ ใ นแต่ ล ะหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
หากศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจพิจารณาขยายเวลา
การศึกษาได้ตามเหตุผลความจาเป็นเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง หรือไม่เกิน
1 ปีการศึกษา และเมื่อครบกาหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความจาเป็น อาจขยายเวลาการศึกษา
ได้อีกโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 289 ข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
จะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้น ไปทราบทุกภาคการศึกษา
หากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือดาเนินการอย่างอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีก็ได้
ข้อ 290 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทาสัญญาให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไป
ศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญาต้องชดใช้เงินเดือน
ทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่ากับจานวนเงินเดือน
ทุน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณีที่ผู้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา ก็ให้ลด
จานวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน
การทาสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด ตามระเบียบว่าด้วยการ
ให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม
ข้อ 291 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
เมื่อครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชกา ร
โดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สาเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบกาหนดเวลาที่ได้รับ
อนุมัติ แล้วแต่กรณี
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัย
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดด้วย
ข้อ 292 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดมีความจาเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่า
ในกรณีใดๆ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามคาสั่งทันที
ข้อ 293 การรับเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติไปศึกษา เพิ่มเติม
ในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม

-78ข้อ 294 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รั บอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
ก่อนวันใช้บังคับตามประกาศนี้ ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นได้รับ
อนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมตามประกาศนี้
ข้อ 295 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิ บั ติ การวิ จั ยในต่ างประเทศ ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบว่ าด้ วยการให้ ข้ าราชการไปศึ กษา ฝึ กอบรมและดู งาน
ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยกาหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่กาหนดไว้ ในระเบียบดังกล่าว
ให้หมายความถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
ข้อ 296 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจการอนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มี
อานาจอนุมัติ
ข้อ 297 การอนุมัติให้ข้าราชการผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ก่อนวัน
ประกาศนี้ใช้บังคับ หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ก็ให้เป็นอันใช้ได้และให้ดาเนินการ
เรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อข้าราชการผู้นั้นตามระเบียบวิธีการนั้นต่อไปแต่ทั้งนี้ สาหรับกรณีศึกษา
และฝึกอบรม ต้องอยู่ในจานวนอัตราร้อยละตามที่กาหนดในระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด

ส่วนที่ 4
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
-------------------------1

ข้อ 298 ในประกาศนี้
“ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า กระบวนการ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเปูาหมาย โดยการเชื่อมโยง
เปูาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน
2

ข้อ 299 การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ ผู้ ประเมินตามข้อ 304 มีห น้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงาน
บุคคลส่ว นท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจาปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง
การย้าย การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ
เพื่ อเป็ น การสร้ า งแรงจู งใจให้ ข้ าราชการองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ปฏิ บัติ ราชการให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)
ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลตามเปู า หมายขององค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงาน สามารถวั ด และประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม”
-----------------------------------------1

ข้อ 298 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
2
ข้อ 299 , ข้อ 305 และข้อ 307 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิม่ เติม) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

-79ข้อ 300 การประเมิน ผลการปฏิบัติง านให้ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด จัด ทา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่สานักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน และตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน
ข้อ 301 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้าหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กาหนด หรือการประหยัด
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี
ให้กาหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหรือระดับสูงขึ้น
โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นาวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มา
กาหนดเป็น องค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้
ผลสาเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ
(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้าหนักร้อยละ 30 ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
ได้แก่
กรณีตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้ ว ย สมรรถนะหลั ก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าผู้ บ ริ ห าร จ านวน
4 สมรรถนะ
กรณีตาแหน่งประเภทวิชาการ และตาแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก จานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจาสายงาน จานวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ
กรณีการประเมิน ผลการปฏิบัติ งานของข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด ที่บรรจุใหม่
หรื ออยู่ ร ะหว่า งทดลองปฏิบั ติห น้ าที่ ร าชการ หรื อ มีร ะยะเวลาทดลองปฏิ บั ติห น้า ที่ ราชการอยู่ ใ นรอบการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ให้ป ระเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50
ข้อ 304 ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง
(3) ผู้อานวยการส านั ก หรือผู้อานวยการกอง หรือหัว หน้าส่ว นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา
กรณีไ ม่ม ีผู ้ป ระเมิน ตาม (1) ปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ใ ห้ผู ้ก ากับ ดูแ ลองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ตามที่กฎหมายกาหนดเป็นผู้ ประเมิน
กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้รักษาราชการแทน
เป็นผู้ประเมิน
กรณีข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดได้รับมอบหมายให้ ไปช่ว ยราชการต่างองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด หรื อ เทศบาล หรื อ องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลอื่ น หรือ ส่ ว นราชการ หรือ หน่ ว ยงานอื่ น
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ หรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ปช่ ว ยราชการ แล้ ว แต่ ก รณี เป็ น ผู้ เ สนอข้ อ มู ล และความเห็ น
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด

-80กรณีข้ าราชการองค์ การบริห ารส่ ว นจังหวัดได้โ อนหรือ ย้ายหลั งวั นที่ 1 มี นาคม หรื อวัน ที่
1 กั น ยายน ให้ ผู้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ต้ น สั ง กั ด เดิ ม เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบลหรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น
ที่เป็นต้นสังกัดใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ 299
ข้อ 305 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดาเนินการ
ตามขั้นตอน และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ภายในเดื อ นกั น ยายนของทุ ก ปี ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ประกาศหลั ก เกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่กาหนดและจัดทา
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กาหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เปูาหมาย และตัวชี้วัด
ความสาเร็จ หรือกาหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
ตาแหน่งและระดับ รวมทั้งกาหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้าหนัก และระดับ
ที่คาดหวัง
สาหรับการกาหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง
เป็ น หลั กก่ อน ในกรณี ที่ไ ม่อ าจด าเนิ น การได้ห รือ ไม่เ พีย งพอ อาจเลื อ กวิธี การกาหนดตัว ชี้วั ด วิธี ใดวิ ธีห นึ่ ง
หรื อ หลายวิ ธี ที่ เ หมาะสมแทนหรื อ เพิ่ ม เติ ม หรื อ อาจก าหนดตั ว ชี้ วั ด เป็ น ระดั บ องค์ ก ร ระดั บ ส่ ว นราชการ
และระดับรายบุคคล
(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกาหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิ บัติงานที่ได้
จัดทาไว้กับผู้รับการประเมิน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตาแหน่ง
หรื อหน้าที่ความรั บผิ ดชอบ ให้ ผู้ป ระเมินและผู้รับการประเมินร่ว มกันพิจารณาปรับเปลี่ ยนข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา หรือชี้แจงให้แก่ผู้รับ
การประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ และเมื่อสิ้ น รอบการประเมิน ให้ ผู้ รับการประเมินแสดงหลั กฐานความส าเร็จ ของงานต่อผู้ ประเมิ น
โดยทาการวิเคราะห์ผลสาเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ สาหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน
(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ 304 แจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่
ผู้ รั บการประเมิ นไม่ ยิ นยอมลงลายมื อชื่ อรั บทราบผลการประเมิ น ให้ ข้ าราชการองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด
อย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนนาเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิจารณา

-81(7) ให้ องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด ประกาศรายชื่อ ข้ าราชการองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
ผู้ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ ดี เ ด่ น ในที่ เ ปิ ด เผยให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น เพื่ อ เป็ น การยกย่ อ ง ชมเชย และ
สร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
ข้อ 306 การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ตามข้อ 302 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดลาดับผลการประเมินเรียงลาดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และ
ระดับต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินระดับ
ดีเด่นระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒
ข้อ 307 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิ บั ติง านของข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด มีห น้า ที ่ พิจ ารณากลั ่น กรองผลคะแนนการ
ปฏิบ ัติง าน ตรวจสอบหลัก ฐานหรื อ ตัว ชี ้ว ัด ที่จัด ทาไว้ ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็ นเกี่ยวกั บ
มาตรฐานและความเป็น ธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
ทุกประเภทตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง ประกอบด้วย
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้อานวยการสานักหรือผู้อานวยการกอง หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง จานวนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ
(3) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จานวนหนึ่งคน
เป็นเลขานุการ
ทั้ง นี้ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด อาจกาหนดให้มีค ณะกรรมการช่ว ยพิจ ารณากลั่น กรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระดับสานักหรือกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยก็ได้
ข้อ 308 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐาน
แสดงความสาเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ 299
สาหรั บ แบบประเมิน ผลการปฏิบัติงานให้ผู้ บังคับบัญชาเก็บสาเนาไว้ที่ สานักกอง หรือส่ ว น
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน
และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟูมประวัติ
ข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้
ข้อ 309 หลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารประเมิน ผลการปฏิ บั ติง านนี้ใ ห้ ใช้ กั บการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
1

ข้อ 310 – 311 ยกเลิก

----------------------------------------1
ข้อ 310-311 ยกเลิก ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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ข้อ 312 ในส่วนนี้
“เข้ารับ การตรวจเลือ ก” หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหาร
กองประจาการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
“เข้ารับการเตรียมพล” หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
"องค์การระหว่างประเทศ" หมายความว่า องค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความตกลงระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสาหรับองค์การสหประชาชาติให้หมายความรวมถึงทบวงการ
ชานัญพิเศษและองค์การอื่นใดในเครือสหประชาชาติด้วย
"องค์การต่างประเทศ" หมายความว่า องค์การหรือสถาบันต่างประเทศตามที่ผู้รักษาการตาม
ประกาศนี้จะได้ประกาศรายชื่อให้ทราบ
"การไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ" หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ การไปปฏิบัติงานในองค์การต่างประเทศ การไปปฏิบัติงานในต่างประเทศในลักษณะเดียวกันกับ
การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ
หน่วยงานขององค์การต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยได้รับ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ
หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือจากประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปราชการตาม
ระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุมของทางราชการ การไปรับราชการประจา
ในต่ างประเทศ การไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้ว ยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ”
"ลาติดตามคู่สมรส" หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือทางราชการ
สั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ตามความต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์
การสั่งให้ไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ หรือเต็มเวลาทางาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ข้อ 313 การลาทุกประเภทตามที่กาหนดในส่วนนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
กาหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย
ข้อ 314 ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสาหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามตารางที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ในกรณีที่ผู้มีอานาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมี
เหตุจาเป็น เร่งด่ว นไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอานาจได้ ให้ผู้ ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้ มีอานาจอนุญาต
ชั้นเหนือขึน้ ไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอานาจอนุญาตตามประกาศนี้ทราบด้วย
----------------------------------------1
ข้อ 312-350 ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555

-83ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้แก่
ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้ โดยให้คานึงถึงระดับตาแหน่งและความรับผิดชอบของผู้รับ
มอบอานาจเป็นสาคัญ
การลาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจา
สัปดาห์หรือวันหยุดราชการประจาปี เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตาม
ความเหมาะสม และจาเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
ข้อ 315 ข้าราชการผู้ใดได้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทางราชการ
หากประสงค์จะลาปุวย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการ
เตรี ยมพล ในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้ เสนอขออนุญาตลาต่อผู้ บังคับบัญชาของหน่ว ยงานที่ไปช่ว ย
ราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับการลาประเภทนั้น
ข้อ 316 การนับวันลาตามประกาศนี้ให้นับตามปีงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคานวณวันลาให้นับ
ต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การนับเพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณวันลาสาหรับวันลาปุวยที่มิใช่วันลาปุวยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการ
ผู้ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจส่วนตัว
และวันลาพักผ่อนให้นับเฉพาะวันทาการ
การลาปุว ยหรือ ลากิจ ส่ว นตัว ซึ่ง มีร ะยะเวลาต่อ เนื่องกัน จะเป็น ในปีเดียวกัน หรือไม่ก็ตาม
ให้นับ เป็น การลาครั้งหนึ่ง ถ้าจานวนวันลาครั้งหนึ่ง รวมกันเกิน อานาจของผู้มีอานาจอนุญาตระดับใดให้นา
ใบลาเสนอขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัว
เพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ 327 หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนดถ้ามีราชการจาเป็นเกิดขึ้น
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้
การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือ ว่า สิ้น สุด ก่อ นวัน
มาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เ วลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ
การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้นๆ
ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยัง ไม่ได้ห ยุดราชการให้เสนอ
ขอยกเลิก วัน ลาต่อ ผู้บัง คับ บัญชาตามลาดับ จนถึงผู้มีอานาจอนุญาตให้ล า และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ
ข้อ 317 เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดจัดทาบัญ ชี
ลงเวลาการปฏิบัติร าชการของข้า ราชการในสัง กัด โดยมีส าระสาคัญตามตัว อย่างท้ายประกาศนี้หรือจะใช้
เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ในกรณีจาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะกาหนดวิธีลงเวลาการปฏิบัติราชการหรือวิธี
ควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็น
อย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย

-84ข้อ 318 การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี้ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นหรือรีบด่วนจะใช้
ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาต
ให้ลา และยกเลิกวันลา สาหรับการลาปุวย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ 326 ก็ได้ ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม สามารถ
ตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้
ข้อ 319 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศนี้ หรือ
ในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
ข้อ 320 ข้าราชการผู้ ใ ดไม่ ส ามารถมาปฏิ บั ติ ร าชการได้ อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ
ซึ่ง เกิด ขึ้น กับ บุค คลทั่ว ไปในท้อ งที่นั้น หรือ พฤติก ารณ์พิ เ ศษซึ่ง เกิด ขึ้น กับ ข้าราชการผู้นั้น และมิได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุ
ขัดขวางทาให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทาให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าการที่ข้าราชการผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติ
ราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็นวันลา
ตามจานวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการยังไม่สมควร
ถือเป็นพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ 320 ทวิ การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ การจ่าย
เงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
ข้อ 321 การลาแบ่งออกเป็น 11 ประเภทดังต่อไปนี้
(1) การลาปุวย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(4) การลากิจส่วนตัว
(5) การลาพักผ่อน
(6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(10) การลาติดตามคู่สมรส
(11) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

-85ข้อ 322 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาปุวยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่ อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลา ในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการปุวยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้
แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาปุว ยตั้ง แต่ 30 วัน ขึ้น ไป ต้อ งมีใ บรับ รองแพทย์ซึ่ง เป็น ผู้ที่ไ ด้ขึ้น ทะเบีย นและรับ
ใบอนุญ าตเป็น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ เวชกรรมแนบไปกับใบลาด้ว ย ในกรณีจาเป็น หรือ เห็น สมควรผู้มีอานาจ
อนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาปุวยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจ
จากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
ข้อ 323 ข้า ราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้ เสนอหรือจัดส่ งใบลาต่อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้
แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรองของแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน 90 วัน
ข้ าราชการที่ ได้ รั บ อนุ ญาตให้ ล าคลอดบุ ตรและได้ ห ยุ ดราชการไปแล้ ว แต่ ไม่ ได้ คลอดบุ ต ร
ตามกาหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอานาจอนุญาต อนุญาตให้ยกเลิกวันลา
คลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไม่ครบกาหนดวันลาของการลาประเภทนั้น
ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลงและให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร
ข้อ 323 ทวิ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือ ในวัน ที่ล าภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
ผู้มีอานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้
ข้อ 324 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถ
รอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยเหตุจาเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจง
เหตุผลให้ผู้มีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ข้อ 325 ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ 323 แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดู
บุตรเพิ่มอีก ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 30 วันทาการ
ข้อ 326 ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทั้งลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลา
คลอดบุตร โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน 45 วันทาการ

-86ข้อ 327 ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรและลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร
โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามข้ อ 325 และ 326 แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อไปอีก
ให้ลาได้ไม่เกิน 150 วันทาการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้อ 328 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว เว้นแต่กรณีการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ
325 และข้อ 326 ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ามีราชการจาเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี
อานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
ข้อ 329 ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีหนึ่งได้ 10 วันทาการ เว้นแต่ข้าราชการ
ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
(1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก
(2) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก
(3) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง แล้ว
ต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
(4) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการรับ ราชการทหาร และในกรณีไ ปปฏิบัติง านใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการแล้ว ต่อมา
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอีก
ข้อ 330 ถ้าในปีใดข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจาปีหรือ
ลาพักผ่อ นประจาปีแ ล้ว แต่ไม่ค รบ ๑๐ วัน ทาการ ให้ส ะสมวัน ที่ยังมิไ ด้ล าในปีนั้น รวมเข้า กับ ปีต่อ ๆ ไปได้
แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทาการ
สาหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทาการ
ข้อ 331 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
จนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ข้อ 332 การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
ข้อ 332 ทวิ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา หากได้หยุด
ราชการตามวันหยุดภาคการศึก ษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามประกาศนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่กาหนดไว้
ในส่วนนี้
ข้อ 333 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ามีราชการ
จาเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
ข้อ 334 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้

-87ข้อ 335 ข้าราชการทีไ่ ด้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ 334 แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน
นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลั บมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ลาสิกขา หรือวันที่
เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิ ธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลา
ที่ได้รับอนุญาตการลา
ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้ ไม่สามารถอุปสมบทหรือไป
ประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รับรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ และขอยกเลิกวันลา ให้ผู้มี
อานาจพิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือ
ว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ 336 ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อนวันเข้ารับ การตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่ว โมง ส่ว นข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล
ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจ
เลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอรับคาสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชา
เสนอรายงานลาไปตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 337 เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว
ให้มารายงานตัว กลับ เข้าปฏิบัติร าชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน
ข้อ 338 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงานในประเทศ
หรือต่างประเทศ ให้เสนอหรื อจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อพิจารณาอนุญาต
ข้อ 339 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณา โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
ทั้งนี้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในส่วนนี้ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ข้อ 340 การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมี 2 ประเภท คือ
“ประเภทที่ 1” ได้แก่ การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(1) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็นวาระที่
ต้องส่งไปปฏิบัติงานในองค์การนั้น
(2) รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหว่างประเทศ
(3) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ของประเทศตามความ
ต้องการของรัฐบาลไทย
“ประเภทที่ 2” ได้แก่ การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1
ข้อ 341 ข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นข้าราชการประจาตลอดมาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนถึงวันที่ ได้รับ
อนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน เว้นแต่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติงานในองค์การสหประชาชาติกาหนดเวลาห้าปีให้ลดลงเป็นสองปี
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ปฏิบัติราชการในส่วนราชการไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันเริ่มกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลังจากที่เดินทาง
กลับจากราชการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ครั้งสุดท้าย
(2) ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ต้องมีอายุไม่เกินห้าสิบปี
บริบูรณ์ นับถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน
(3) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติเรียบร้อย
และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทาผิดวินัย
การขอยกเว้นหรือผ่อนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ให้เสนอเหตุผลความ
จาเป็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. เป็นรายๆ ไป
ข้อ 342 ให้ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศยื่นใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาไปตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของ ก.จ.จ. และมีคาสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นลาไปปฏิบั ติงานได้ โดยถือว่าเป็นการไปทาการใดๆ อันจะนับเวลา
ระหว่างนั้ น เหมือนเต็มเวลาราชการ มีกาหนดเวลาไม่เกินสี่ปีสาหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมี
กาหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปีสาหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 โดยไม่ได้รับเงินเดือน เว้นแต่อัตราเงินเดือนที่
ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ากว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการ ที่ผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้นให้มีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนจากราชการสมทบซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือน
ของทางราชการที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น
ข้อ 343 ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หากประสงค์
จะอยู่ ป ฏิ บั ติ ง านต่ อ ให้ ยื่ น เรื่ อ งราวพร้ อ มทั้ ง เหตุ ผ ลความจ าเป็ น และประโยชน์ ท างราชการจะได้ รั บ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบของ
ก.จ.จ. และมีคาสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นไปปฏิบัติงานโดยถือว่าเป็นการไปทาการใดๆ อันจะนับเวลาระหว่างนั้น
เหมือนเต็มเวลาราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทาการนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการได้อีกแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี
การอนุญาตให้ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 เกินกว่าหนึ่งปี ให้ผู้บังคับบัญชาสั่ง ให้
ผู้นั้นออกจากราชการในช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปีด้วย
ข้อ 344 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีคาสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานตามข้อ 342
หรือให้ไปปฏิบัติงานต่อหรือให้ออกจากราชการตามข้อ 343 แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานและส่ง
สาเนาคาสั่งดังกล่าวให้สานักงาน ก.จ. ทราบ
ข้อ 345 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาสัญญาผูกมัดข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ให้กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็นเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน
ข้าราชการผู้ใดปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่กลับมารับราชการหรือกลับมารับราชการไม่ครบ
กาหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เงินเบี้ยปรับแก่ทางราชการ ดังนี้
(1) ไม่กลับเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็นจานวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับคูณ
ด้วยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเป็นเดือน เศษของเดือน ถ้าเกินสิบห้าวันให้คิดเป็นหนึ่งเดือน
(2) กลับมารับราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เบี้ยปรับตาม (1) ลดลงตามส่วน
การทาสัญญาตามวรรคหนึ่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนดตามแบบที่กาหนดสาหรับ
ข้าราชการพลเรือน เมื่อจัดทาแล้วให้ส่งให้สานักงาน ก.จ. จานวน 1 ชุด
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เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกาหนดเวลาและให้รายงานผล
เกีย่ วกับการลาไปปฏิบัติงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ข้อ 347 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ จนถึง นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เพื่อ พิจ ารณาอนุญ าตโดยความเห็น ชอบของ ก.จ.จ.
ให้ล าได้ไม่เกิน 2 ปี และในกรณีจาเป็นอาจอนุญาตให้ล าต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมแล้ว ต้องไม่เกิน 4 ปี
ถ้าเกิน 4 ปี ให้ลาออกจากราชการ
ข้อ 348 การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส ผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญาต
ให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กาหนด
ในข้อ 347 และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลา
ติดต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่
ข้อ 349 ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 347 ในระหว่างเวลา
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิท ธิข อลาติด ตาม
คู่สมรสอีก เว้นแต่คู่ส มรสจะได้กลับ มาปฏิบัติห น้าที่ราชการหรือปฏิ บัติงานประจาในประเทศไทยแล้วต่อมา
ได้รับ คาสั่งให้ ไปปฏิบัติหน้ าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิ ทธิขอลาติดตามคู่สมรส
ตามข้อ 347 ได้ใหม่
ข้ อ 349 ทวิ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในหน้ า ที่ หรื อ ถู ก ประทุ ษ ร้ า ยเพราะเหตุ ก ระท าการตามหน้ า ที่ จนท าให้ ต กเป็ น ผู้ ทุ พ พลภาพหรื อ พิ ก าร
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้ านอาชีพ
ครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน
ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บ จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะ
เหตุอื่น นอกจากที่กาหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าว
ครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลาแต่ไม่เกิน 12 เดือน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสู ตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด
ข้อ 349 ตรี ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ 349 ทวิ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรือ อนุญาต พร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่
ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาตและเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดราชการ
เพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้
ข้อ 350 กรณีมีเ หตุพิเ ศษ สมควรยกเว้น การปฏิบัติต ามที่กาหนดในส่ว นนี้ ให้นาเสนอ
ก.จ.จ. เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป
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เบ็ดเตล็ด
------------------------ข้อ 351 วัน เวลาทางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจาปีของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกาหนดโดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดสาหรับข้าราชการ
พลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ 352 เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ 353 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยในสานักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 354 ในการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ 353 ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนทุกฝุายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 355 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานเกี่ยวกับ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง
การเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้ตาแหน่ง การทะเบียนประวัติของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและการปฏิบัติการอื่น ไปยัง ก.จ.
ข้อ 356 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีคาสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือตามที่กาหนดในประกาศนี้ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(1) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) การสั่งแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ
(3) การสั่งให้ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ การได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(4) การสั่งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การสั่งผู้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งอื่น และการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ
(5) การสั่งให้ออกจากราชการ
(6) การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(7) การประกาศกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดอานาจหน้าที่ การแบ่ง
ส่วนราชการภายใน การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
(8) การประกาศกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง แผนอัตรากาลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
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คาสั่ง หรือประกาศนั้นอย่างละ 3 ฉบับ ไปให้ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ออกคาสั่ง หรือประกาศ และสาหรับ
กรณีการบรรจุและแต่งตั้งตาม (1) ให้ส่งทะเบียนประวัติข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 358
ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ได้กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้องแล้วไปพร้อมกันด้วย
ข้อ 357 เมื่อ ก.จ.จ. หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนดให้มีการประกาศเกี่ยวกับการ
คัดเลือกตามที่กาหนดในประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
(1) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน
(3) การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น
(4) การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งบริหาร ให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น
ให้เลขานุการ ก.จ.จ. รายงานไปยัง ก.จ. โดยส่งสาเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนั้นอย่างละ
3 ฉบับ ไปให้ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ประกาศ
ข้อ 358 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดให้มีทะเบียนประวัติของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทุกคน โดยจัดเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ฉบับ และส่งให้ ก.จ. เก็บไว้ 1 ฉบับ
การจัดทาทะเบียนประวัติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลักษณะรูปแบบวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับทะเบียนประวัติ วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทาแฟูมประวัติข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้นากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 359 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือ
สูงขึ้น สมรส หย่า เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือตาย ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อนุญาตหรือได้รับแจ้ง
รายงานไปยัง ก.จ. ภายในห้าวันทาการนับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี
หมวด 13
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
-------------------------ข้อ 360 ในหมวดนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศจัดตั้ งขึ้น
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ลูกจ้างประจา” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้างไว้ปฏิบัติงาน
ที่ มี ลั ก ษณะประจ าโดยไม่ มี ก าหนดเวลาการจ้ า งตามอั ต ราและจ านวนที่ ก าหนดไว้ แ ละรั บ เงิ น ค่ า จ้ า งจาก
งบประมาณหมวดค่าจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย
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ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และหรือมีกาหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ
และรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอื่นใด
“ลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งมีความรู้ความชานาญในงานเฉพาะอย่าง
ที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองความรู้ความ
ชานาญและความสามารถในการทางานจากสถานที่ทางานเดิมที่ผู้นั้นเคยปฏิบัติงานมาแล้ว
“เวลาทางานปกติ ” หมายความว่า เวลาทางานของทางราชการหรือเวลาอื่นใดที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดตามลักษณะงานให้เป็นเวลาทางานปกติ
“วันหยุดประจาสัปดาห์ ” หมายความว่า วันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาหนดขึ้นเพื่ อความเหมาะสมตามลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยอาจกาหนด
วันหยุดประจาสัปดาห์ เป็นสองวัน ก็ได้
“วันหยุดพิเศษ” หมายความว่า วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวันหยุดราชการนอกจาก
วันหยุดประจาสัปดาห์
“ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึงเงินเพิ่ม
พิเศษสาหรับการสู้รบตามอัตราที่กาหนดจ่ายให้ลูกจ้างสาหรับการปฏิบัติงานปกติ
“ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน รวมถึงเงินเพิ่ม
พิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างรายวัน ” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวันทางานปกติ
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างรายชั่วโมง” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายชั่วโมงในวันทางานปกติ
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง
เนื่องจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ
“ค่าจ้างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง
กรณีสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
“ค่าอาหารทาการนอกเวลา” หมายความว่า ค่าอาหารที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายเดือน
เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทาการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือค่าทาศพของลูกจ้างที่จ่ายในกรณีลูกจ้างถึงแก่
ความตายในระหว่างรับราชการ
“ท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า ท้องถิ่นที่ลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ตนสังกัด
“ฝึกอบรม” หมายความว่+า การเพิ่มพูนความรู้ความชานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียน
การวิจัย การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการนั้น และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษาและการรับคาแนะนาก่อนเข้าฝึกอบรมหรือ
การดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย
“ดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ

-93ส่วนที่ 1
คุณสมบัติของลูกจ้าง
-------------------------ข้อ 361 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(2) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. กาหนดสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2
ข้อ 362 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด จังหวัดนครศรีธ รรมราช
มีอานาจพิจารณายกเว้นการจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงานสาหรับลูกจ้างผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 361 (10)
เป็นรายบุคคลได้
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 361 (7) (9) (10) หรือ (14) ก.จ.จ.
อาจพิจารณายกเว้น ให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 361 (11)
หรือ (12) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 361 (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือราชการ
1

----------------------------------------1
ข้อ 361 (2) ตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552
2
ข้ อ 362 วรรคแรกตามประกาศ ก.จ.จ.นครศรีธ รรมราช เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ ยวกับการบริหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552

-94เพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้สาหรับการขอยกเว้นและ
การพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้นาขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดสาหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ส่วนที่ 2
การกาหนดตาแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง
----------------------------ข้อ 363 มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของลูกจ้างให้เป็นไป
ตามที่ ก.จ. กาหนด
ข้อ 364 ตาแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่ง กาหนด ตาแหน่ง
นอกเหนือจากตาแหน่งที่ ก.จ. กาหนด ตามข้อ 363 หากตาแหน่งว่างลงให้ยุบเลิก หรือปรับแก้ไขให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ตามข้อ 363
ข้อ 365 ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับข้าราชการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบัติงานให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
(1) กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเหมือนตาแหน่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือข้าราชการพลเรือนตาแหน่งนั้น และกาหนดคุณวุฒิที่ไม่สูงเกินความจาเป็นต่อหน้าที่
ความรับผิดชอบ
(2) กาหนดชื่อตาแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่ให้ ซ้าหรือเหมือนกับชื่อตาแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 366 ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ให้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและชื่อตาแหน่งเหมือนตาแหน่งลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ตาแหน่งนั้น
ข้อ 367 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้กาหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่
จาเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานและให้มีภารกิจปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน
ปีงบประมาณ
ข้อ 368 การกาหนดจานวนตาแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด ยกเว้นลูกจ้างที่
รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ให้ ก.จ.จ. กาหนดว่าจะมีตาแหน่งใด ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด
จานวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาแผนอัตรากาลังของลูกจ้าง เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่ง
โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 369 กาหนดให้ ก.จ.จ. มีอานาจกาหนดตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วน
ราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบ ริหาร
ส่วนจังหวัดที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล

-95ข้อ 370 การกาหนดตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจั งหวัด ให้องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดจัดทาเป็นแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเสนอให้ ก.จ.จ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดทาและกาหนดรวมไว้ในแผนอัตรากาลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 371 ในการจัดทาแผนอัตรากาลังลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด การกาหนดตาแหน่ง
ลูกจ้าง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งลูกจ้าง ให้นาแนวทางและวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 372 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถิ่นและไม่ให้มีภาระผูกพันด้านสวัสดิการ
ของลูกจ้างมากเกินไป โดยให้พิจารณาปรับใช้อัตรากาลังลูกจ้างประจาที่มีอยู่เดิมก่อน หากมีความจาเป็นต้องจ้าง
ลูกจ้างให้พิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราวก่อนหรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควรจ้างลูกจ้างประจาให้น้อยที่สุด
โดยให้คานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ
และลูกจ้าง ไม่ให้สูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ข้อ 373 ตาแหน่งลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตาแหน่งใด ในหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและมีจานวนเท่าใด ให้เป็นไปตามความตกลงกับสานักงบประมาณ
ข้อ 374 การจ้างลูกจ้างให้องค์การบริหารส่วนจัง หวัดดาเนินการโดยวิธีการคัดเลือก โดยให้
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อาจดาเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ข้อ 375 อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาให้เป็นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศนี้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอานาจสั่งจ้างลูกจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่าสุดของตาแหน่ง
ข้อ 376 การให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าและขั้น
สูงของลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศนี้
ข้อ 377 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เว้นแต่ การเพิ่มค่าจ้างเพื่อประโยชน์
ในการคานวณบาเหน็จ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ 378 การให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าจ้างเพื่อการแต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นให้เป็นไปตาม
บัญชีเปรียบเทียบขั้นค่าจ้างแต่ละกลุ่ม กรณีลูกจ้างประจาได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นท้ายประกาศนี้
ข้อ 379 อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
(1) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตาแหน่งลูกจ้างให้ได้ รับอัตราค่าจ้าง
ในอัตราค่าจ้างขั้นต่าของลูกจ้างนั้น
(2) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิน่ หรือข้าราชการพลเรือนตาแหน่งนั้น

-96(3) ผู้ชานาญงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าและขั้นสูงลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามลาดับและอัตราที่ ก.จ.จ. เห็นสมควร
ข้อ 380 การจ้างลูกจ้างที่มีเงื่อนไขให้จ้างจากผู้มีคุณวุฒิให้จ้างในอัตราค่าจ้างตามวุฒิและเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในกรณีจ้างผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนที่ ก.จ.จ. กาหนด
ข้อ 381 การจ้างลูกจ้าง ให้ดาเนินการจ้างจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับที่ของผู้ได้รับการ
คัดเลือก ตามข้อ 374
ข้อ 382 การจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงาน ให้ ก.จ.จ. กาหนดอัตราค่าจ้างตามที่เห็นสมควร
ตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ 379 (3)
ข้อ 383 การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างให้ดารงตาแหน่งใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 384 การโอนลูกจ้างประจาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกับหน่วยราชการอื่น
อาจกระทาได้ ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอานาจจ้างทั้งสองฝุายตกลงยินยอม ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งหรือให้พ้น
จากตาแหน่งแล้วแต่กรณีต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. โดยแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งและได้รับค่าจ้าง
ในอัตราที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้นับเวลาการทางานต่อเนื่องกัน
ข้อ 385 ลูกจ้างประจาผู้ใดออกจากราชการไปแล้วประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ หากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 386 ลูกจ้างประจาผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ
พ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้ างประจาในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเดิมภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 387 การแต่งตั้งลูกจ้างประจาผู้ดารงตาแหน่งใดไปดารงตาแหน่งใหม่ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งใหม่ที่กาหนดในข้อ 363

ส่วนที่ 3
วินัยและการรักษาวินัย
-------------------------ข้อ 388 ลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิ บัติตาม ถือว่าผู้นั้น
กระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้
ข้อ 389 วินัยของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนามาใช้บังคับโดยอนุโลม

-97ส่วนที่ 4
การออกจากราชการ
----------------------------ข้อ 390 ลูกจ้างออกจากราชการ เมื่อ
(1) ตาย
(2) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(3) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(4) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 393 (3) (4)
(5) ครบกาหนดการจ้าง
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
(7) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 321
วันออกจากราชการตาม (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
การต่อเวลาการปฏิบัติราชการให้ลูกจ้างประจาตาม (2) ปฏิบัติราชการต่อไป จะกระทามิได้
ข้อ 391 การลาออกของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 392 ลูกจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
วั น ออกจากราชการตามข้ อ นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ส าหรั บ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 393 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจสั่งให้ลูกจ้างออกจากราชการโดยความเห็นชอบ
ของ ก.จ.จ. เมื่อปรากฏว่า
(1) ลูกจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 361
(2) ลูกจ้างผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้าที่ของตนได้โดยสม่าเสมอ หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของตนได้ อันเป็นผลเนื่องมาจากต้องตกอยู่ในภยัน ตรายใดๆ และเวลาได้ล่วงพ้นไปเกิน หกสิบวัน
ยังไม่มีผู้ใดพบเห็น
(3) ลูกจ้างผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือประพฤติ
หน้าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุอันใด และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนโดยไม่ชักช้า สาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
(4) ลู ก จ้ า งผู้ ใ ดถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงและได้ มี ก ารสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแล้ว การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทาผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัว
หมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ

-98(5) ลูกจ้างผู้ใดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(6) ลูกจ้างผู้ใดขาดราชการบ่อยครั้ง ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
(7) ยุบเลิกตาแหน่ง
วันออกจากราชการตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การให้ออกจากราชการตามข้อนี้ไม่ถือเป็นโทษทางวินัย

ส่วนที่ 5
การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
--------------------------ข้อ 394 ลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามข้อ 393 ตามประกาศนี้
ด้วยเหตุใดๆ ให้ ผู้นั้น มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่ งหรือมีสิ ทธิร้องทุกข์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการ
อุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม

ส่วนที่ 6
การลา
----------------------------ข้อ 395 การลาปุวยของลูกจ้างกาหนดไว้ดังนี้
(1) การลาปุวยกรณีปกติ
(ก) ในปีหนึ่งลูกจ้างประจามีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาได้
ไม่เกินหกสิบวัน แต่ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา
ต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิบวัน
(ข) ลูกจ้างชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี มีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ
ระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เก้าเดือนขึ้นไปแต่
ไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินแปดวันทาการ ในกรณี
มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน มีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา
ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างต่ากว่าหกเดือนมีสิทธิลาปุวยโดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วันทาการ
(2) การลาปุวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่
(ก) ลูกจ้างประจาปุวย เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาปุวยครบตาม (1) (ก) แล้วยังไม่หาย และแพทย์ของ
ทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรั กษาพยาบาลให้หายและสามารถทางานได้ก็ให้ลาปุ วยเพื่อรักษาพยาบาล
เท่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรอนุญาตให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ ทั้งนี้ ถ้าเป็นลูกจ้างประจา
รายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิ ทธิได้รั บค่าจ้ างในวันหยุดประจาสั ปดาห์ แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็ นว่าไม่มีทางที่จะ
รักษาพยาบาลให้หายได้ ก็ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จต่อไป

-99(ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บปุวย หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดังกล่าวใน (ก)
ทาให้ลูกจ้างประจาผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ อันเป็นเหตุจะต้องสั่งให้ ออกจากราชการตามมาตรฐาน
ทั่วไปนี้ หากผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดของลูกจ้างประจาผู้นั้นพิจารณา เห็นว่าลูกจ้างประจาผู้นั้นยังอาจปฏิบัติ
หน้าที่อื่นใดที่เหมาะสมได้ และเมื่อลูกจ้างประจาผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้ย้ายลูกจ้างประจาผู้นั้น
ไปปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอื่นที่เหมาะสมโดยไม่ต้องสั่งให้ออกจากราชการก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ค) ลูกจ้างชั่วคราวปุวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้า ลาปุวยครบตาม (1) (ข) แล้วยังไม่หายและแพทย์
ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้ หายและสามารถทางานได้ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีอานาจอนุญาตให้ลาปุวยเพื่อรักษาพยาบาล โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้อง
ไม่เกินหกสิบวัน ทั้งนี้ ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้ ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการ
ลูกจ้างผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลาเว้นแต่
กรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
การลาปุวยเกินสามวัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อมกับใบลาด้วย เว้นแต่
ผู้มีอานาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
ข้อ 396 ในปีหนึ่งลูกจ้างประจามีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทั้งลาไปต่างประเทศ โดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันทาการ แต่ในปีแรกที่ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจาให้ได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ลูกจ้างประจาผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นและ
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอใบลา
พร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
ข้อ 397 การลาพักผ่อนประจาปีของลูกจ้างประจา ให้เป็นไปตามที่กาหนดสาหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 398 ลูกจ้างประจามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวันหยุดประจาสัปดาห์และ
วันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน ลู กจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจาสัปดาห์
ลูกจ้างประจาที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก ให้มีสิทธิ
ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน สามสิบวัน
ทาการ และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสี่สิบห้าวันทาการด้วย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปีหนึ่ง
ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่ กรณีที่ เริ่มเข้า
ปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว
ข้อ 399 ลูกจ้างประจาที่ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้วแต่กรณี มีสิทธิลา
โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในปีแรกที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างประจา
จะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์

-100ผู้ประสงค์จะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้นก่อนอุปสมบท หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรจะเสนอ
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 400 การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึกวิชา
การทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น การลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดงจานวนวันที่ต้อง
เดินทางไปกลับ และวันที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าที่จาเป็น
เพื่อประกอบการพิจารณา ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจาสัปดาห์
(2) ลูกจ้างประจามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหารหรือเข้ารับ
การทดลองความพรั่งพร้อม โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร
หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้ว ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้า
ปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน ลูกจ้างประจา
รายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
(3) ในกรณีลูกจ้างชั่วคราว ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกิน
หกสิบวัน ส่วนการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่กรณีให้ได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายวัน ชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจา
สัปดาห์
ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากลูกจ้างได้รับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทางกระทรวงกลาโหมแล้ว
ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 401 การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้าง ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภท
การลานั้นๆ
ข้อ 402 การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อานาจการอนุญาตในการลาตามข้อ 395 ข้อ 396 ข้อ 397 และข้อ 398 ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้

-101ส่วนที่ 7
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง
-----------------------ข้อ 403 ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอื่น เว้นแต่ในกรณีจาเป็นแท้จริงที่ต้องใช้
ความรู้ความชานาญพิเศษ หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนั้น และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น
ข้อ 404 การปฏิบั ติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรื อการปฏิบัติ ราชการในวั นหยุดประจ า
สัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุด หรือค่าอาหารทาการนอกเวลา
ให้กระทาได้ในกรณีที่จาเป็นหรือรีบด่วน โดยมีคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเป็นหลักฐาน
ข้อ 405 การจ่ายค่าจ้างในวันทางานปกติ ค่าอาหารทาการนอกเวลา ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน
และรายชั่วโมง ค่าจ้างนอกเวลา และกาหนดเวลาทางานให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือน
(ก) กาหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้น เดือน
ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดทาการก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะ
กาหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้นแต่ ถ้ามีงาน
เป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้กาหนดโดยจะต้องมีเวลา
ทางานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์
หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง
(ก) กาหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจ่ายค่าจ้างมากกว่า
เดือนละครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในกรณีจ่ ายค่าจ้างเดือนละครั้ง โดยปกติให้ จ่ายในวันถัดจากวันสุ ดท้ายของเดือ น
หน่ ว ยงานใดมีความจ าเป็ นที่ จ ะกาหนดวันเริ่ มจ่ายเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมัติจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั้ง ให้หน่วยงานกาหนดวันจ่ายเงินค่าจ้างตาม
ความเหมาะสมได้โดยขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้นแต่ถ้ามีงาน
เป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้กาหนดโดยจะต้องมีเวลา
ทางานวันละไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติติดต่อกันเกินสามชั่วโมงขึ้นไป
ให้จ่ายค่าจ้างได้ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ 406 การจ่ายค่าจ้างในกรณีวันหยุดประจาสัปดาห์ สาหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หักค่าจ้าง
ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้าง
สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจาสัปดาห์ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ 405 (1) (ค)
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอัตราปกติตามระยะเวลา
ทางาน

-102ข้อ 407 การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ สาหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หักค่าจ้าง
ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาทางานในวันหยุดพิเศษ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ 405 (1) (ค)
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้ างเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทางาน
ข้อ 408 การจ่ ายค่าจ้างในกรณีลู กจ้างถูกสั่ งให้ ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอื่นตามข้อ 403
ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ โดยไม่มี
สิทธิได้รับค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสานักงานที่ตั้งปกติ
หรือสถานที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นวันทางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิ เศษให้จ่าย
ค่าจ้างอัตราปกติ ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตามข้อ 405 และข้อ 406
(ข) ลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่คนรถหรือคนเรือ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดินทางครบกาหนดเวลา
ทางานปกติประจาวันแล้ว หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปอี กสาหรับวันนั้นให้จ่ายค่าจ้างนอกเวลาได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 405 (1) (ค)
การปฏิบั ติงานในวัน ทางานปกติ การปฏิบัติง านนอกเวลา การปฏิ บัติงานในวันหยุด หรื อ
ในกรณีในวันหยุดพิเศษ ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย เสมือนปฏิบัติงานในสานักงานที่ตั้งปกติ เว้นแต่
ในกรณีวันหยุดประจาสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้ ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ 409 ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือ
เพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจานวนสามเท่าของอั ตราค่าจ้าง
ปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ในกรณีลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือเสมือนว่าลูกจ้าง
ผู้นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์คานวณเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 410 ลู กจ้างประจาซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ผู้ มีอานาจได้วินิจฉัยตาม
ข้อ 414 แล้วสั่งจ่ายค่าจ้างเป็นจานวนเท่าใด ให้จ่ายค่าจ้างตามจานวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจานวนหนึ่งเป็น
จานวนสามเท่าของจานวนค่าจ้างนั้น
ถ้าผู้มีอานาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าจ้าง ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมาปฏิบัติงาน
และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 411 ลูกจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างสาหรับวันที่ขาดหรือหนีราชการนั้น
ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมาปฏิบัติงานและ
ไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 412 ค่าจ้างที่จ่ายตามข้อ 409 ถึงข้อ 411 เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตายและให้จ่าย
แก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
เงินช่วยพิเศษตามข้อ 409 หรือข้อ 410 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดงเจตนาระบุไว้เป็น
หนังสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
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ระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน ให้จ่ายแก่บุคคลตามลาดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา โดยจาเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตายของ
ผู้นั้นทาให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามีหลักฐาน
แสดงได้ว่า เป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย
(5) ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย
เมื่อปรากฏว่า มีบุคคลในลาดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษแต่ใน
ลาดับเดียวผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างผู้นั้นถึงแก่
ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความจาเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้ างผู้ถึงแก่ความ
ตาย เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหักค่าใช้จ่าย จากเงินช่วยพิเศษที่
ต้องจ่ายตามมาตรฐานนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
ข้อ 413 องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีความจาเป็นที่ จะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจาไปฝึกอบรม
หรือดูงาน เกี่ยวกับหน้าที่ที่ ลูกจ้างประจานั้นปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศโดยให้ได้รับค่าจ้าง
อั ต ราปกติ ต ลอดระยะเวลาที่ ไ ปฝึ ก อบรมหรื อ ดู ง านนั้ น ให้ นายกองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเป็ น ผู้ อ นุ มั ติ
ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ข้อ 414 ลูกจ้างประจาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน
หรือถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนจนกว่าคดีหรือกรณีถึงที่สุด
การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกสั่งพักราชการ ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพักราชการ
ไว้ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการเพราะมิได้ทราบคาสั่ง ให้เบิกจ่ายค่าจ้าง
ให้ถงึ วันที่ทราบ หรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้น
(2) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิดและไม่มีมลทิน
หรือมัวหมองให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ
(3) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิดแต่มีมลทินหรือ
มัวหมอง หรือกระทาความผิด แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายค่าจ้างได้ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ
(4) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ได้กระทาความผิดและถูกลงโทษ
ถึงปลดออก หรือไล่ออก ห้ามจ่ายค่าจ้าง
(5) ในกรณีลูกจ้างประจาซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดีหรือกรณี
ถึงที่สุด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้างระหว่างเวลานั้น
หรือไม่เพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ให้จ่ายค่าจ้างตามจานวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย
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ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการไว้ก่อน เพราะมิได้ทราบคาสั่ง
ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบหรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้น
อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ ไม่ถือเป็นอัตราว่าง
ข้อ 415 ให้นาความในข้อ 414 มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจาระหว่างอุทธรณ์
หรือร้องทุกข์คาสั่งลงโทษปลดออก หรือถูกควบคุมตัวตามคาพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ข้อ 416 การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าจ้าง ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งหรือ
ปรับค่าจ้าง โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้าง ให้คงตัดค่าจ้างต่อไปตามจานวนเดิม
การจ่ายค่าจ้างในกรณี
(1) ลาออก ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกาหนดลาออก แต่ถ้าถึงกาหนดลาออกแล้วยังไม่ได้
รับทราบคาสั่งอนุญาตให้ลาออก และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ ถึงวันทราบคาสั่งหรือควร
ได้รับทราบคาสั่ง
(2) ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคาสั่ง แต่ถ้ายังไม่รับทราบคาสั่งและ
ลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคาสั่งหรือควรได้รับทราบคาสั่ง
(3) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปี
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ และ
เป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้สาหรับข้าราชการหรือคณะรัฐมนตรีกาหนดสิทธิให้จ่าย
เงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว ให้ ก.จ.จ. กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 417 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทาขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินทาขวัญ
ข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่
ข้อ 418 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ดาเนินการจัดทาทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแก้ไขและเปลี่ยนแปลง
รายการต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เมื่อมีคาสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจาผู้ใดไปต่างสังกัด ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียนลูกจ้างประจา
ให้ลูกจ้างผู้นั้นนาไปมอบแก่ส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทุกครั้ง
ทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการไม่พึง
เปิดเผยต่อผู้อื่น การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตรวจสอบรายการให้ดาเนินการ
ขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ
ทะเบียนลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้ สาหรับ
การจั ดทา วิธี การบั น ทึก รายการ วิธีก ารปฏิบัติ เ กี่ยวกับทะเบีย นประวัติ ให้ เ ป็นไปตามที่กาหนดไว้ส าหรั บ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 419 การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจารายวันเป็นอัตราค่าจ้างรายเดือนให้เอายี่สิบหกวัน
ทาการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวัน ที่ลูกจ้างผู้ นั้นได้รับในปัจจุบัน โดยปั ดเศษขึ้นเป็นเกณฑ์พิจารณาแต่ต้อง
ไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งนั้น

-105ข้อ 420 ให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และ
การปฏิบัติตนตามประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด

บทเฉพาะกาล
------------------------------ข้อ 421 ผู้ใดเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในสายงานใดอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัดและดารง
ตาแหน่งในสายงานนั้นตามประกาศนี้ต่อไป โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม
กรณีผู้ ได้รับ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหั วหน้าส่ว นราชการใดขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามที่กาหนดในประกาศนี้ ดังนี้
(1) หัวหน้าส่วนอานวยการ ให้ดารงตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) หัวหน้าส่วนกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกอง
กิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) หัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
(4) หัวหน้าส่วนการคลัง ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
(5) หัวหน้าส่วนช่าง ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ข้อ 422 ผู้ใดเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บั งคับ ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและดารงตาแหน่งนั้น
ตามประกาศนี้ต่อไป โดยให้ได้รับค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้างเช่นเดิม
ข้อ 423 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่ระหว่าง
การดาเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการต่อไปตามที่ ก.จ.จ. กาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. กาหนด
ข้อ 424 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่มิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นาแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือวิธีการที่กาหนดสาหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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