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ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545  

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2564  
............................................. 

 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ  
องค์การบริหารส่วนตำบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14 ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด และคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 ได้มีมติ                  
ให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ประกาศนี ้ เร ียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดส ุร ินทร์                              
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545”  
  ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3  ภายใต้บทกำหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน  
ส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดบรรดา  
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื ่นใด ที่เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล                  
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบท
กำหนดตามประกาศนี้ ให้ใช้บทกำหนดในประกาศนี้แทน 
  ข้อ 4  ในประกาศนี้ 
  “ก.อบต.” หมายความว่า คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
  “คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)” หมายความว่า คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
  “พนักงานส่วนตำบล” หมายความว่า พนักงานส่วนตำบล ซึ ่งได้ร ับบรรจุและแต่งตั้ง                       
ตามประกาศนี้ ให้รับราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีตำแหน่งและได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนในองค์การบริหารส่วนตำบล 
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  “พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า พนักงานเทศบาล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร   
พนักงานเมืองพัทยา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่ไม่ใช่พนักงานส่วนตำบล โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
ราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  “ข้าราชการประเภทอื่น” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอื ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น            
นอกจากพนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  ข้อ 5  ให้ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ รักษาการตามประกาศนี้                 
และให้มีอำนาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

หมวด  1 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

....................................... 
  ข้อ 6  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
  (๓) เป็นผู ้เลื ่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                         
ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  
  (๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้ 
       (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
       (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
       (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (๖) ไม่เป็นผู ้อยู ่ในระหว่างถูกสั ่งให้พักราชการ หรือถูกสั ่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน                    
ตาม มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล                    
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
  (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
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  (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธ ีการเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบ                    
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  
  (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  
  (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ                                               
  ข้อ 7  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 6 คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถ เข้ารับราชการ
เป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ในกรณี ดังนี้ 
  (๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) หรือ (14) 
  (๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) หรือ (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว  
และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
  (๓) ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และ                
มิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
  ข้อ 8  ผู ้ที ่เป็นพนักงานส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6    
ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ 6 (6) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 7 
  ข้อ 9  การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 ของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการ  
ที่จะได้รับ และมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก .อบต.จังหวัด) ประชุมพิจารณาลงมติ               
โดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้กระทำโดยลับ 
  ข้อ 10  ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้าม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพจิารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ดังนี้ 
  (1) ผู ้ซึ ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการที ่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงาน               
ส่วนตำบล และเป็นกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นได้ให้ผู้นั้น       
ยื่นคำขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้าม เพื่อจะเข้ารับราชการ โดยมีผู ้มีเกียรติอันควรเชื่อถือได้ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นผู้รับรอง                  
ความประพฤติ ให้ยื่นคำขอและหนังสือรับรองตามแบบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  (๒) การขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณายกเว้นในกรณี     
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อสมัครหรือกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล จะยื่นคำขอ                
ต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                     
ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับราชการก็ได้ 
  (3) ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)       
ให้ส่งเรื ่องให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา หรือกรณียื ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                     
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา และถ้าต้องการจะรับผู้ยื่นคำขอนั้นเข้ารับราชการ ก็ให้ดำเนินการ
สอบสวนเพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการรับราชการ หรือการทำงาน การประกอบ
คุณงามความดี ความผิดหรือความเสื่อมเสียและความประพฤติของผู้นั้น โดยให้สอบสวนจากผู้บังคับบัญชาหรือ



หน้า 4 จาก 138 
 

หน้า 4 จาก 138 
 

หัวหน้างาน และผู้มีเกียรติ ซึ่งอยู่ ใกล้ชิดอันควรเชื่อถือได้ แล้วพิจารณาอีกชั้นหนึ่งว่ายังต้องการจะรับผู้นั้น                
เข้ารับราชการหรือไม่ ถ้าต้องการรับก็ให้แจ้งและส่งเรื่องการสอบสวนดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐาน                 
การสอบสวนนั ้นให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ดำเนินการต่อไป                      
และหากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องการรับผู้ยื่นคำขอนั้นเข้ารับราชการ ให้แจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้นั้น 
และเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 
  (4) ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่แจ้งผลการพิจารณาตาม (3) ให้เลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบภายในหกเดือนนับแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ส่งเรื่องไปให้ถือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นไม่ต้องการจะรับบรรจุ    
ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ยุติเรื่องและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบ 
  (5) เมื่อเลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้รับเรื ่องการสอบสวน             
ตาม (3) เห็นว่าข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงาน           
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก็ให้ดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือพิจารณา 
  (6) การขอยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเพื ่อสมัครสอบแข่งขัน                  
หรือเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนตำบล ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นพนักงานส่วนตำบล ยื่นคำขอต่อ
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) และให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงาน       
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้เพียงพอที่จะประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้วดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือพิจารณาลงมติลับตามข้อ 9 
                    (7) ในกรณีที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาลงมติสำหรับ    
ผู ้ขอยกเว้นกรณีที ่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามรายใด และผู ้นั ้นไม่ได้รับการยกเว้น การขอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามอีก ผู้นั้นจะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงาน    
ส่วนตำบล (ก.อบต.จงัหวัด) ลงมติ 
 

หมวด  2 
การกำหนดประเภท จำนวน และอัตราตำแหน่ง 

............................................... 
  ข้อ ๑๑  ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ให้มี 4 ประเภท ดังนี้ 
   (1) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตำบลกำหนด 
   (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย     
ระดับส่วน ระดับกอง ระดับสำนักในองค์การบริหารส่วนตำบล หรือตำแหน่งที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่น ตาม ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
   (3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที ่จำเป็นต้องใช้ผ ู ้สำเร็จการศึกษา            
ระดับปริญญา ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่                    
ของตำแหน่งนั้น 
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   (4) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น 
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบลกำหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น 
  (ความในข้อ 11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ ๑๑/๑ ระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ให้มีระดับ ดังนี้ 
      (1) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ  
    (ก) ระดับต้น 
    (ข) ระดับกลาง 
    (ค) ระดับสูง 
        (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ 
    (ก) ระดับต้น 
    (ข) ระดับกลาง 
    (ค) ระดับสูง 
        (3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ 
    (ก) ระดบัปฏิบัติการ  
    (ข) ระดับชำนาญการ  
    (ค) ระดับชำนาญการพิเศษ   
    (ง) ระดับเชี่ยวชาญ  
        (4) ตำแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ 
    (ก) ระดับปฏิบัติงาน  
    (ข) ระดับชำนาญงาน  
    (ค) ระดับอาวุโส   
  ข้อ 1๑/๒ ประเภทและสายงานของระดับตำแหน่งตามข้อ 1๑/๑ มีดังนี้ 
        (1) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น   
    (ก) ระดับต้น ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบลกำหนด 
    (ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบลกำหนด 
    (ค) ระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกร รมการกลาง
พนักงานส่วนตำบลกำหนด 
        (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
    (ก) ระดับต้น ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย หรือระดับกอง 
ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
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    (ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วน หรือระดับกอง 
ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
    (ค) ระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก ตามขนาดและ
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด  
        (3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
    (ก) ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้นโดยใช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ  
    (ข) ระดับชำนาญการ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก หรือตำแหน่งซึ ่งต ้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัต ิงานของผู ้ร ่วมปฏิบัต ิงาน                            
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ                 
หรือแก้ปัญหาที่ยาก 
    (ค) ระดับชำนาญการพิเศษ ได ้แก่ ตำแหน่งสำหร ับผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานที ่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก หรือตำแหน่งซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในงานวิชาการ 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 
    (ง) ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ               
ในงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง  
        (4) ตำแหน่งประเภททั่วไป  
    (ก) ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ 
    (ข) ระดับชำนาญงาน ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงาน ปฏิบัติงานที ่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข                     
ปัญหาที่ค่อนข้างยาก หรือตำแหน่งซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู ้ร่วมปฏิบัติงาน                    
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหา                    
ที่ค่อนข้างยาก 
    (ค) ระดับอาวุโส ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานค่อนข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะด้าน หรืองานที่ต้อง
ใช้ทักษะและความชำนาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก หรือตำแหน่ง
ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
และความชำนาญงานค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที ่หลากหลาย ปฏิบัต ิงานที ่ต ้องตัดสินใจ                       
หรือแก้ปัญหาทีค่่อนข้างยากมาก 
   ข้อ 1๑/๓  พนักงานส่วนตำบลผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงาน
เริ ่มต้นระดับใด และตำแหน่งระดับใด ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที ่คณะกรรมการกลางพนักงาน         
ส่วนตำบล ได้กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ฉบับลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2544 ให้จัดเข้าสู่ประเภท
ตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามประกาศนี้ และให้ถือว่าระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู ้นั ้นเทียบเท่ากับ
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ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื ่อง มาตรฐานทั่วไปเกี ่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง                  
พนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง                
การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน การรับโอน ดังนี้ 
   (1) ผู ้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ของ                 
สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
   (2) ผู ้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับ 5 หรือระดับ 6 ของสายงานเริ ่มต้น                   
จากระดับ 1 และสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับชำนาญงาน 
   (3) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับ 7 ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้า
สู่ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส 
   (4) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับ 3 ระดับ 4 หรือระดับ 5 ของสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
   (5) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 6 หรือระดับ 7 ของสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการ 
   (6) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 8 ของสายงานเริ่มต้น        
จากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
   (7) ผ ู ้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับ ๖ หร ือระดับ ๗ ที ่ ไม ่ใช ่ตำแหน่ง                
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
   (๘) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับ 8 ที่ไม่ใช่ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 
   (๙) ผ ู ้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหาร           
ส่วนตำบลระดับ 6 หรือระดับ 7  ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับต้น 
   (1๐) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ระดับ 8 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง  
  (ความในข้อ 11/1 ข้อ 11/2 และข้อ 11/3 ถูกเพิ่มโดยข้อ 4 ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 47)               พ.ศ. 2558) 
  ข้อ 11/4  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง   
พนักงานส่วนตำบลกำหนด มีจำนวน ๙๙ สายงาน ตามบัญชีรายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ท้ายประกาศนี้ 
  ข้อ 11/5 พนักงานส่วนตำบล ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด 
และระดับใด ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลได้กำหนดไว้ตาม
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 
๑๕ ตุลาคม 2546  
  เมื่อได้มีการจัดเข้าสู่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่กำหนดตามข้อ 11/3 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 47) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที ่ ๓๐ ธันวาคม 2558 แล้วให้นำ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่มีตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิม
มาน ับรวมก ับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและระยะเวลาการปฏิบ ัต ิงานที ่ เก ี ่ยวข ้องตามที ่กำหนด                                  
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ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ได้รับการจัดเข้าสู่ตำแหน่ง เพื่อประโยชน์          
ในการเลื ่อนระดับ การแต่งตั ้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก โดยมีหลักเกณฑ์การนับรวมตามบัญชี               
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐาน                 
กำหนดตำแหน่งเดิม สำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื ่อนระดับ การแต่งตั ้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือ ก                     
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ท้ายประกาศนี้ 
  (ความในข้อ 11/4 และข้อ 11/5 ถูกเพิ่มโดยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ 11/6  พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีประเภท                     
สายงาน และตำแหน่ง ดังนี้ 
 
       1.1  ตำแหน่งประเภทพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ 
    1.1.1 สายงานการสอน ได้แก่ตำแหน่ง 
             (1) ครูผู้ดูแลเด็ก  
             (2) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
             (3) ครูผู้ช่วย 
             (4) คร ู
     1.1.2 สายงานบริหารสถานศึกษา ได้แก่ตำแหน่ง 
            (1) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
            (2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา    
       1.2 ตำแหน่งประเภทบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ 
             1.2.1 สายงานนิเทศการศึกษา ได้แก่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
                   1.2.2 สายงานบริหารงานการศึกษา ได้แก่ ตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา 
ระดับต้น - ระดับสูง โดยมีตำแหน่งในการบริหารงาน ดังนี้ 
            (1) หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
                 (2) ผู้อำนวยการกอง (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
                 (3) ผู้อำนวยการส่วน (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) 
            (4) ผู้อำนวยกอง (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) 
            (5) ผู้อำนวยการสำนัก (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) 
                   1.2.3 สายงานวิชาการศึกษา ได้แก่ตำแหน่ง 
            (1) นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
                 (2) นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ 
                 (3) นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ      
            (4) นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ 
             1.2.4 สายงานบรรณารักษ์ ได้แก่ 
            (1) ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ 
                 (2) ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการ 
                 (3) ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ      
             1.2.5 สายงานวิชาการวัฒนธรรม ได้แก่ 
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            (1) ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติการ 
                 (2) ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ระดับชำนาญการ 
                 (3) ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ระดับชำนาญการพิเศษ      
            (4) ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ระดับเชี่ยวชาญ 
             1.2.6 สายงานสันทนาการ ได้แก่ 
            (1) ตำแหน่งนักสันทนาการ ระดับปฏิบัติการ 
                 (2) ตำแหน่งนักสันทนาการ ระดับชำนาญการ 
                 (3) ตำแหน่งนักสันทนาการ ระดับชำนาญการพิเศษ      
            (4) ตำแหน่งนักสันทนาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
              1.2.7 สายงานพัฒนาการกีฬา ได้แก่ 
            (1) ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับปฏิบัติการ 
                 (2) ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการ 
                 (3) ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการพิเศษ      
            (4) ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับเชี่ยวชาญ 
              1.2.8 สายงานภัณฑารักษ์ ได้แก่ 
                 (1) ตำแหน่งภัณฑารักษ์ ระดับปฏิบัติการ 
                 (2) ตำแหน่งภัณฑารักษ์ ระดับชำนาญการ 
                 (3) ตำแหน่งภัณฑารักษ์ ระดับชำนาญการพิเศษ      
            (4) ตำแหน่งภัณฑารักษ์ ระดับเชี่ยวชาญ 
              1.2.9 สายงานปฏิบัติงานห้องสมุด ได้แก่ 
                 (1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับปฏิบัติงาน 
                 (2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ระดับชำนาญงาน 
                   1.2.10 สายงานปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน ได้แก่ 
                 (1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ระดับปฏิบัติงาน 
                 (2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ระดับชำนาญงาน 
  ข้อ 11/7   พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีวิทยฐานะ ดังนี้ 
        1.1  ตำแหน่งครู ได้แก่วิทยฐานะ  
     (๑) ครูชำนาญการ 
     (2) ครูชำนาญการพิเศษ 

 (3) ครูเชี่ยวชาญ 
 (4) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

             1.2  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้แก่วิทยฐานะ  
     (1) รองผู้อำนวยการชำนาญการ 
     (2) รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
     (3) รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 
            1.3  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้แก่วิทยฐานะ  
     (1) ผู้อำนวยการชำนาญการ 
     (2) ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
     (3) ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 
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     (4) ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
             1.4  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ได้แก่วิทยฐานะ  
     (1) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
     (2) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     (3) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
     (4) ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ 
  ข้อ 11/8  พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ได้รับ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ดังนี้ 
  (๑) ตำแหน่งประเภทพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานบริหารสถานศึกษา                  
สายงานการสอน และตำแหน่งประเภทบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานนิเทศ
การศึกษา ให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน                     
ประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (๒) ตำแหน่งประเภทบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานบริหารงาน
การศึกษา สายงานวิชาการศึกษา สายงานบรรณารักษ์ สายงานวิชาการวัฒนธรรม สายงานนันทนาการ                
สายงานพัฒนาการกีฬา สายงานภัณฑารักษ์  สายงานปฏิบัติงานห้องสมุด สายงานปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน                
ให้ได้ร ับเง ินเดือน เง ินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื ่นตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับ                            
การให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
  (ความในข้อ 11/6 ข้อ 11/7  และข้อ 11/8 ถูกเพิ่มโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล                 จังหวัดสุรินทร์เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 59) พ.ศ. 2559) 
  ข้อ 12  การกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหาร                      
ส่วนตำบล ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ต้องคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปริมาณงาน คุณภาพ และความยากของงาน ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล และงบประมาณรายได้ขององค์การบริหาร                       
ส่วนตำบล โดยการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวต้องเทียบได้ในมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนสามัญ  
  ข้อ 13  การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในส่วนราชการว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด 
อยู ่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นแผนอัตรากำลังของพนักงาน                          
ส่วนตำบล เพื ่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล โดยเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  ในการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากคุณภาพของงาน 
และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล  
  ข้อ 14  การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งใดเป็นตำแหน่งระดับใด ให้ประเมิน
ความยากและคุณภาพของงานในตำแหน่งนั้น แล้วปรับเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) จัดทำไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและ
มาตรฐานของตำแหน่ง การปรับตำแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้จัดตำแหน่ง                    
ที ่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันเข้าประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดตำแหน่งในสายงานเดียวกันที่มี                     
ความยากและคุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณ เข้ากลุ่มตำแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน 
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                     ข้อ 14  ทวิ ให้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งพนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกจิ) ที่สังกัดสถานศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. สถานศึกษา กำหนดให้มีการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือหลายระดับ ดังนี้ 
                        - ระดับก่อนประถมศึกษา                  - ระดับมัธยมศึกษา   
                        - ระดับประถมศึกษา                        - ระดับอาชีวศึกษา 
  2. ห้องเรียน กำหนดให้มีนักเรียนห้องละ 40 คน เศษที่เหลือถ้าเกิน 10 คนขึ้นไป ให้จัดเพ่ิม          
1 ห้องเรียน (ยกเว้นระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีนักเรียนห้องละ 30 คน)  
   (ความในข้อ 14 ทวิ ถูกเพ่ิมโดยข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2549      

๓. บุคลากรในสถานศึกษากำหนด ให้มีพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลบุคลากร 
สนับสนุนการสอน และบุคคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ดังนี้ 
        ๓.๑ สายงานบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
                ๓.๒ สายงานการสอน ได้แก่ ครูผู้ช่วย และ ครู 
       ๓.๓ บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ได้แก่ 
         (๑) กลุ่มตำแหน่งการเงิน/บัญชี/พัสดุ 
 
         (๒) กลุ่มตำแหน่งธุรการ/บันทึกข้อมูล 
         (๓) กลุ่มตำแหน่งโภชนาการ/อนามัยโรงเรียน 
         (๔) กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา 
      ๓.๔ บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ได้แก่ ภารโรง 
  ๔. เกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่ง 
          ๔.๑ กรณีท่ี ๑ สถานศึกษาทีมีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คน ลงมา 

ตำแหน่ง 
นักเรียน 

๒๐ 
นักเรียน 
๒๑-๔๐ 

นักเรียน 
๔๑-๖๐ 

นักเรียน 
๖๑-๘๐ 

นักเรียน 
๘๑-๑๐๐ 

นักเรียน 
๑๐๑-๑๒๐ 

๑. สายงานบริหารสถานศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
๒. สายงานการสอน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๓. บุคลากรสนับสนุนการสอน - - - ๑ ๑ ๑ 
๔. บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ๑ 

                   ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการ
สอน                   ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๕ ชั่วโมง 
      ๔.๒ กรณีท่ี ๒ สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ คนขึ้นไป 
   ๔.๒.๑ สายงานบริหารสถานศึกษา 
   (๑) นักเรียน ๑๒๑-๓๕๙ คน  มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑ คน 
   (๒) นักเรียน ๓๖๐-๗๑๙ คน มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑ คน และรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ๑ คน 
   (๓) นักเรียน ๗๒๐-๑,๐๗๙ คน มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑ คน และรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ๒ คน 
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   (๔) นักเรียน ๑,๐๘๐-๑,๖๗๙ คน มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑ คน และรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ๓ คน 
   (๕) นักเรียน ๑,๖๘๐ คนขึ้นไป มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑ คน และรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ๔ คน 
      ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ ๕ ชั่วโมง และให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานบริหาร ดังนี้ 
             (๑) สถานศึกษาที่มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๑ คน ต้องทำหน้าที่ทั้งด้านวิชาการ 
ด้านบริหาร ด้านปกครอง และด้านบริการ 
   (๒) สถานศึกษาท่ีมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๒ คน แบ่งงานเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่าย
วิชาการ กับฝ่ายบริหาร ปกครองและบริการ 
   (๓) สถานศึกษาท่ีมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๓ คน แบ่งงานเป็น ๓ ฝ่าย คือ ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายบริหาร กับฝ่ายปกครองและบริการ 
   (๔) สถานศึกษาท่ีมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๔ คน แบ่งงานเป็น ๔ ฝ่าย คือ ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง และฝ่ายบริการ 
       ๔.๒.๒ สายงานการสอน 
      (๑) ระดับก่อนประถมศึกษา (จำนวน) 

จำนวนห้องเรียน × นักเรียน ∶  ห้อง +
นักเรียน ∶  ครู  

นักเรียนทั้งหมด
นักเรียน ∶  ครู

๒
 

       อัตราส่วน นักเรียน : ครู = 25 : 1     นักเรียน : ห้อง = 30 : 1 
             (2) ระดับประถมศึกษา (จำนวน) 

จำนวนห้องเรียน × นักเรียน ∶  ห้อง +
นักเรียน ∶  ครู   

นักเรียนทั้งหมด
นักเรียน ∶  ครู

๒
 

      อัตราส่วน นักเรียน : ครู = 25 : 1 นักเรียน : ห้อง = 40 : 1 
              (3) ระดับมัธยมศึกษา (จำนวน) 

จำนวนห้องเรียน × นักเรียน ∶ ห้อง

นักเรียน ∶ ครู
 

      อัตราส่วน   นักเรียน : ครู = 20 : 1     นักเรียน : ห้อง = 40 : 1 
          (4) ระดับอาชีวศึกษา (จำนวน) 

จำนวนห้องเรียน ×  นักเรียน ∶  ห้อง

นักเรียน ∶  ครู
 

       อัตราส่วน  นักเรียน : ครู = 20 : 1      นักเรียน :  ห้อง = 40 : 1 
      ๔.๓ บุคลากรสนับสนุนการสอน 
            ๔.๓.๑ บุคลากรสนับสนุนการสอน ให้มีจำนวนประมาณร้อยละ ๑๐ ของจำนวน
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ดังนี้ 

จำนวนนักเรียน จำนวนพนักงานครู บุคลากร ความรู้ความสามารถ 
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สายงานการสอน สนับสนุนการสอน 
101-200 ๖ ๑ พิจารณาตามความจำเป็นดังนี้ 
201-400 12 ๑ ๑. การเงิน/บัญชี/พัสดุ 
401-600 20 ๒ ๒. ธุรการ/บันทึกข้อมูล 
601-800 28 ๓ ๓. โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน 

801-1,000 36 4 ๔. คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา 
1,001-1,200 44 ๔  
1,201-1,400 52 5  
1,401-1,600 60 6  
1,601-1,800 68 7  
1,801-2,000 76 8  
2,001-2,200 84 ๘  
2,201-2,400 92 9  
2,401-2,600 100 10  
2,601-2,800 108 11  
2,801-3,000 116 12  
3,001-4,000 140 ๑4  

   4.3.2 สำหรับสถานศึกษาที ่มีอัตรากำลังพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล                   
สายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด จะมีบุคลากรสนับสนุนการสอน    
ได้จำนวนเท่าใดให้เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
 
      4.4 บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา ตำแหน่งภารโรง ให้มีจำนวนตามอัตราส่วน ดังนี้ 
   (1) สถานศึกษาท่ีมีจำนวนห้องไม่เกิน 12 ห้อง มีภารโรงได้ 1 คน 
   (2) สถานศึกษาท่ีมีจำนวนห้องตั้งแต่ 13-24 หอ้ง มีภารโรงได้ 2 คน 

(3) สถานศึกษาท่ีมีจำนวนห้องตั้งแต่ 25-36 ห้อง มีภารโรงได ้3 คน 
(4) สถานศึกษาท่ีมี่จำนวนห้องตั้งแต่ 37-48 ห้อง มีภารโรงได้ 4 คน 
(5) สถานศึกษาท่ีมีจำนวนห้องตั้งแต่ 49 ห้องขึ้นไป มีภารโรงได้ 5 คน 

  (ความใน 3. และ 4. ของข้อ 14 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม                   (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2558)                                                                                
  ข้อ 14  ตรี  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลมาใช้กับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยอนุโลม ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นไป         
ในระบบเดียวกัน และสามารถรองรับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการได้  
  (ความในข้อ 14 ตรี ถูกเพิ่มโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2549)                                                                                             
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  ข้อ 15  ในการจัดทำแผนอัตรากำล ังพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส ่วนตำบล                             
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์กา รบริหารส่วนตำบล                     
ประกอบด้วย 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นประธาน   
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นคณะทำงาน 
(๓) ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เป็นคณะทำงาน 
(๔) พนักงานส่วนตำบล       เลขานุการคณะทำงาน 

  ข้อ 16  ให้คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร   
ส่วนตำบล โดยให้คำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดทั้ง
ภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดเป็นแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ในระยะเวลา 3 ปี 
และแผนอัตรากำลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ  ดังนี้ 
  (๑) บทศึกษาวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
ในช่วงระยะเวลา 3  ปี 
  (๒) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี  ว่าต้องการกำลังคนประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ                
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๓) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและกำลังคนที่ขาดอยู่
และต้องการเพิ่มขึ้นอัตราความต้องการกำลังคนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น   
อัตราการสูญเสียกำลังคนในแต่ละปี 
  (๔) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน เป็นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้กำลังคน               
ที ่มีอยู ่ในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสำรวจและประเมินความรู้ความสามารถ                   
ของกำลังคนที่มีอยู่ การพัฒนาหรือฝึกอบรมกำลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้กำลังคนที่มีอยู่                  
ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน 
  (๕) การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ                  
ส่วนราชการ การแบ่งงานภายในส่วนราชการ การกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์
เบื้องต้น ดังนี้ 
         (ก) กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม
ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล   
         (ข) การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลประจำใน
ส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม (ก) โดยพิจารณากำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งใด 
สายงานใด ระดับใด และมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลที่องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลจัดทำขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้ว 
  (ค)  ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ที่กำหนดในส่วนราชการตาม (ข) ต้องเป็นตำแหน่งสายงาน
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไว้แล้ว สำหรับตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ให้กำหนดเป็นระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้กำหนด                       
เป็นระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ แล้วแต่กรณี    
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  (ง) การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง ให้กำหนดเป็นแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ในระยะเวลา 3 ปี โดยให้แสดงกรอบอัตรากำลังขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทั้งหมด และการกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่เป็นรอบปีที่หนึ่ง ปีที่สอง และปีที่สาม  
  (6) ในการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
ที่จัดทำขึ้นในครั้งแรกตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเป็นตำแหน่งสายงานใด ระดับใด 
จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
              (ก)  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ ให้กำหนดระดับตำแหน่ง ดังนี้ 
   - กำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นระดับกลาง หรือระดับต้น 
   - อาจกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นระดับต้นได ้
   - กำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็นระดับต้น 
      (ข) องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ให้กำหนดตำแหน่ง ดังนี้ 
   - กำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นระดับต้น  
   - อาจกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นระดับต้นได้  
   - กำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็นระดับต้น 
               (ค) องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ให้กำหนดตำแหน่ง ดังนี้ 
   - กำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นระดับต้น 
   - กำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือส่วน เป็นระดับต้น 
      (ง) การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล                   
ให้พิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสม ความจำเป็น ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน 
และปริมาณงาน และให้คำนึงถึงตำแหน่งสายงานของตัวพนักงานส่วนตำบล ที่มีอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย 
  ข้อ 17 ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลมีชื่อในการบริหารงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และมีชื่ออ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดังนี้ 
  (๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

(๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(๓) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(๔) ผู้อำนวยการกอง หรือ หัวหน้าส่วน 

  ข้อ 18  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอแผนอัตรากำลังที ่ได้จ ัดทำขึ้ นตามข้อ 16            
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้แผน
อัตรากำลังดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล                   
ตามระยะเวลาที่กำหนด 
  เมื ่อครบกำหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล 3 ปี                            
แล้วให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลั งขององค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 16                         
เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป  
  ข้อ 19  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ตามข้อ 18 หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่าแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลังดังกล่าว                        
ตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) หากองค์การบริหารส่วนตำบล             
มีความเห็นว่าแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเหมาะสมแล้ว และแจ้งยืนยันแผน
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อัตรากำลังต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล                     
(ก.อบต.จังหวัด) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่งเป็น
ประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) และองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)  
  ข้อ 20  เมื ่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดให้มีตำแหน่ง          
พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งใด ระดับใด ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใดตามแผนอัตรากำลังแล้ว                
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือจัดสรรเงิน
งบประมาณในแต่ละปี สำหรับตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของตำแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน  
  ข้อ 21  ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล                                    
หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีเหตุผลความจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลเพิ ่มใหม่
นอกเหนือจากที่กำหนดในแผนอัตรากำลัง เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณ
งานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งโดยปรับเกลี่ยจาก
ตำแหน่งอื ่นได้  และไม่เป็นภาระทางงบประมาณค่าใช้จ ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล                               
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอขอกำหนดตำแหน่งเพิ ่มใหม่ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล                                  
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
  (1) เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่ 
  (2) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่ม ขึ ้น                 
จากเดิม ถึงขนาดจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งเพ่ิมขึ้นใหม่ 
  (๓) ชื่อตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง และจำนวนตำแหน่งที่ขอกำหนดเพ่ิมใหม่ 
  (๔) หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอกำหนดเพ่ิมใหม่ 
  (๕) ส ่วนราชการที ่กำหนดตำแหน่งเพิ ่มใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากำลังที ่ม ีอย ู ่                          
ตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล และตำแหน่งที่ขอกำหนดเพ่ิมใหม่ 
  (๖) เหตุผลความจำเป็นอ่ืน 
  ข้อ ๒๒  การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ซึ่งเป็นการกำหนดตำแหน่งในสายงานอ่ืนที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไว้ ให้องค์การบริหาร   ส่วนตำบล 
ที่ขอกำหนดตำแหน่งนั้น จัดทำร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งสายงานนั้น เพื่อให้ทราบถึงประเภท
ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จำเป็น พร้อมเสนอเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องขอกำหนดตำแหน่งดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล พิจารณา
จัดทำเป็นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลต่อไป 
  (ความในข้อ 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2558)                                                                              
  ข้อ 23  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับความเห็นชอบในการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่
ตามข้อ 21 หรือข้อ 22 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น 
โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลต่อไป 
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  ข้อ 24  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่ง
และการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลให้เหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏว่าการกำหนดตำแหน่งใด ไม่เหมาะสมก็ดี 
การใช้ตำแหน่งใดไม่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดก็ดี หรือ
ลักษณะหน้าที ่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตำแหน่งใดที ่คณะกรรมการพนัก งาน                    
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)              
อาจพิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนั้นเสียใหม่ให้เหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล                  
(ก.อบต.จังหวัด) จะมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแทนก็ได้ 
  ในการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล                     
(ก.อบต.จังหวัด) หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) มอบหมาย              
มีอำนาจยุบเลิกตำแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล
ดำเนินการให้เป็นไปตามมติหรือคำสั่งนั้น    
  ข้อ 25  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามข้อ 24 คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ได้รับมอบหมาย มีอำนาจเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลได้  
  ข้อ 26  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตามข้อ 25 สามารถกระทำได้ 
5 ประการ ดังนี้ 

(๑) การปรับระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นในตำแหน่งสายงานเดิม 
(๒) การปรับลดหรือขยายระดับตำแหน่ง  
(๓) การปรับเกลี่ยตำแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งสายงาน 
(๔) การปรับเกลี่ยตำแหน่ง โดยเปลี่ยนตำแหน่งสายงาน หรือระดับตำแหน่ง 
(5) การยุบเลิกตำแหน่ง 

  ข้อ 27  การปรับระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นในตำแหน่งสายงานเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับระดับ
ความยากและคุณภาพของงานในตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ดำเนินการได้ ดังนี้ 
  (๑) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถ
ปรับระดับตำแหน่งให้มีระดับสูงขึ ้นในระดับควบได้ เมื ่อผู ้ดำรงตำแหน่งเป็นผู ้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั ้น สำหรับการปรับระดับตำแหน่งใดให้สูงขึ ้นนอกระดับควบ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นที่กำหนดในหมวด 9 
  (๒) ตำแหน่งผู้บริหาร กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจะขอปรับระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น
ของตำแหน่งใด  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ข้อ 28  การปรับลดหรือขยายระดับตำแหน่งของตำแหน่งโดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งสายงาน   
เพ่ือรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นของตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน ประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาการ แล้วแต่กรณี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจปรับลด
หรือขยายระดับตำแหน่งดังกล่าว เพ่ือรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งได้ 
  ข้อ 29  การปรับเกลี่ยตำแหน่งโดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งสายงานเป็นการตัดโอนตำแหน่งในสาย
งานใดสายงานหนึ่งในกองหรือฝ่ายหนึ่ง ไปกำหนดเป็นตำแหน่งในกองอื่นหรือฝ่ ายอื่น โดยไม่เปลี่ยนตำแหน่ง
สายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปรับเกลี่ยตำแหน่งในสายงานเดียวกันที่ มีอยู่ ให้สามารถใช้ตำแหน่งให้เกิด
ประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอ
เรื่องขอปรับเกลี่ยตำแหน่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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  ข้อ 30  การปรับเกลี่ยตำแหน่งโดยเปลี่ยนตำแหน่งสายงาน หรือระดับตำแหน่งเป็นการ    
ตัดโอนตำแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ ่งในส่วนราชการใด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งในสายงานอื ่นใน         
ส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอื่น และตำแหน่งที่กำหนดนั้นอาจเปลี่ยนระดับตำแหน่งด้วยก็ได้ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถปรับเกลี่ยตำแหน่งที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลังให้สามารถใช้ตำแหน่งให้
เกิดประโยชน์ในองคก์ารบริหารส่วนตำบลอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอ
ขอปรับเกลี่ยตำแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ข้อ 31  การยุบเลิกตำแหน่งเป็นการยุบเลิกตำแหน่งในสายงานใด ๆ ที ่มีอยู ่ในกรอบ
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์แล้ว โดยให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลเสนอขอยุบเลิกตำแหน่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตำแหน่งที่จะยุบเลิกนั้นต้องเป็นตำแหน่งว่าง 
  กรณีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบตามที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอให้ยุบเลิกตำแหน่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลยังยืนยันในความเห็นเดิม           
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) พิจารณาและให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)  
  ข้อ 32  การเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามข้อ 27 (2) ข้อ 29 และข้อ 30       
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอกำหนดตำแหน่ง ให้คณะกรรมการพนักงาน     
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาโดยมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหม ่
  (๒) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจาก
เดิมถึงขนาดจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหม่ 
  (๓) ชื่อตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง และจำนวนตำแหน่งที่ขอปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งใหม ่
  (๔) หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหม่ 
  (๕) ส่วนราชการที่ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่
ตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล และตำแหน่งที่ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหม่ 
  (๖) เหตุผลความจำเป็นอื่น 
  การเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงเหตุผลและความ 
จำเป็นในด้านปริมาณและคุณภาพของงานเป็นสำคัญ โดยมิให้ขออนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง                     
เพ่ือเหตุผลด้านตัวบุคคล และให้คำนึงถึงจำนวนของลูกจ้างทั้งประจำและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นด้วย   ทั้งนี้ 
เพ่ือมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน และเป็นการประหยัดงบประมาณด้านรายจ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด้วย และให้พิจารณาถึงความสำคัญ ความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบตำแหน่งในงานนั้นด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ควรจะให้ตำแหน่งในงานนั้นสามารถรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนั้นได้ 
  ข้อ 33  ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมาก และได้พิจารณาขออนุมัติ 
ปร ับปร ุงการกำหนดตำแหน่งในส ่วนราชการใด ควรพิจารณาจัดหาตำแหน่งเพื ่อรองร ับบุคลากร                       
ผู ้ครองตำแหน่งเดิมที ่ขออนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งด้วย และก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบล                        
จะขออนุมัติปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดำเนินการกับตำแหน่งที่ว่าง และ     
มีความจำเป็นน้อยเสียก่อน โดยการปรับเกลี่ยตำแหน่งไปไว้ในงานที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน 
  ข้อ 34  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามข้อ 32  
หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่าการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งยังไม่เหมาะสม 
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ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นว่าการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งมีความเหมาะสมแล้ว และแจ้ง
ยืนยันการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้เสนอเรื่อง
พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่งเป็น 
ประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) และองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)  
  ข้อ 35  ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล                  
หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ  
หน้าที ่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ ่มมากขึ้ น ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอ               
ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) เพื ่อพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ 
  ข้อ 36  กรณีการขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 30         
เป็นการกำหนดตำแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็นสายงานที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)        
ยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งสายงานนั้น ในการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
ดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งสายงานนั้น เสนอไป
พร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ทราบถึงประเภทตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งสายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไป                    
หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และ                
ระดับตำแหน่ง   
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) หากมีความเห็นชอบ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอ ให้เสนอเรื ่องขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพิ ่มใหม่ ร่างมาตรฐาน                
กำหนดตำแหน่ง พร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ    
  หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การบริหาร     
ส่วนตำบลเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่ ให้นำความที่กำหนดในข้อ 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 37  เมื ่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งตามข้อ 27 (2) ข้อ 29 ข้อ 30 หรือข้อ 31 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 
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หมวด  3 

อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ส่วนที่ 1 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 

............................................... 
 
  ข้อ 38  อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ให้เป็นไปตาม
บัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งท้ายประกาศนี้ 
  อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานครูให้เป็นไปตาม
อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม 
  การจ่ายเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานครูให้เป็นไป
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 
  (ความในข้อ 38 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2558)                                                                              
          ข้อ 38 /1  บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลท้ายประกาศนี้ บัญชี 1 ให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลท้ายประกาศนี้ บัญชี 2                  
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล
ท้ายประกาศนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 
  (ความในข้อ 38/1 ถูกเพิ่มโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2558)                                                                              
  ข้อ 39  (ยกเลิก) 
  (ข้อ 39 ถูกยกเลิกโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
56) พ.ศ. 2559) 
  ข้อ 4๐  พนักงานส่วนตำบลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด 
ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
        (1) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของระดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม  
หรือหากไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 
        (2) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.) หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือวิชาชีพนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตำแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด 
ให้ได้รับเงนิเดือนในตำแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และขั้นตามที่ ก.อบต. กำหนดท้ายประกาศนี้ 
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        (3) ผู ้น ั ้นได้ร ับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ ่มหรือสูงขึ้น                    
ซึ่ง ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที ่ได้ร ับแต่งตั ้งและกำหนดเงินเดือนที ่ควรได้ร ับในตำแหน่งประเภท                         
สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรับให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่ง ประเภท 
สายงาน ระดับ และขั้นที่ ก.อบต. กำหนด ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าเพิ่มหรือสูงขึ้นจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องดำรง
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่า เมื่อปรับแล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   (ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
   (ค) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
        (4) ผู ้นั ้นได้รับแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ที ่ ก.อบต.กำหนดใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ตำแหน่งประเภท และสายงานนั้น ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของเงินเดือน    
สำหรับตำแหน่งระดับนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในระดับและข้ันที่ ก.อบต. กำหนด 
        (5) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิมในระดับที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิม หรือจาก
ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นหรืออำนวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรือประเภท
ทั ่วไป หรือจากตำแหน่งประเภทวิชาการ ไปแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่ วไป ให้ได้ร ับเงินเดือน                            
ในแต่ละกรณี ดังนี้ 
    (ก) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่
มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่                    
สูงกว่า แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งประเภท ระดับนั้น 
              (ข) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งโดยเป็นความประสงค์ของตัวพนักงานส่วนตำบล ให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่
เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่ไม่สูงกว่าเงินเดือนเดิม แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่า    
ขั้นสูงของเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
        (6) ผู ้ได้รับแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ ้น หรือจากตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรืออำนวยการท้องถิ่น หรือจากตำแหน่งประเภทวิชาการ
ไปแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ ่น หรือจากตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั ้งให้               
ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ ่น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั ้นต่ำของขั ้นเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่                    
ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในข้ันที่มีอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า                                                                          
  ข้อ 41  การกำหนดให้ผู ้ที ่ได้ร ับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพตาม                         
ข้อ 40 (3)  ได้รับเงินเดือนในประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด ให้พิจารณาดำเนินการดังนี้ 
      (1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที ่ได้รับเพิ่มหรือสูงขึ ้นต้องเป็น
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้งโดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ ไม่ว่าพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นจะได้รับ
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ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการหรืออยู่ในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
      (2) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงตำแหน่ง หรือ
เปลี่ยนระดับตำแหน่ง 
      (3) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่พนักงานส่วนตำบล               
ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.หรือ ก.พ.ได้กำหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือ
วิชาชีพที่ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 
          ในกรณีพนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพ่ิมเติมการปรับอัตราเงินเดือน
ให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหลังสำเร็จการศึกษา 
          ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่ เข้ารับ
ราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิต้องมีผลไม่ก่อน
วันพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญา
ตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
          ในกรณีท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับราชการ
โดยมิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ ่มเติมตามวรรคสองการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้ร ับตามคุณวุฒิให้มีผล                           
ไม่ก่อนวันที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงขึ้น 
      (4) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                   
เป็นผู้สั่ง โดยมิให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ 
           ในกรณีที่ได้เสนอเรื่องราวไว้ก่อนวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับ
ให้ในวันเริ่มต้นปีงบประมาณก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ 
ทั้งนี้ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี                                                                       
  ข้อ 42  พนักงานส่วนตำบลผู ้ใดได้รับแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปเกี ่ยวกับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน และกำหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอื่นให้พนักงานส่วนตำบลผู ้นั ้นได้รับ
เงินเดือนตามที่กำหนดในมาตรฐานทั่วไปนั้น  
  ข้อ 43  กรณีอ่ืนนอกจากที่ได้กำหนดในประกาศนี้ให้เสนอ ก.อบต. พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป 
  (ความในข้อ 40 ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 43 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2558)                                                                              
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ส่วนที ่ 2 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
………………………………… 

 
  ข้อ 44  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล  
เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ และเป็นสวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการของพนักงาน      
ส่วนตำบลทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน 
  ข้อ 45  องค์การบริหารส่วนตำบลที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์
ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างได้ต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตามเงื ่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด สามารถจัดประโยชน์              
ตอบแทนอ่ืนแก่พนักงานส่วนตำบลเป็นพิเศษอีกก็ได้      
  การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามท่ีกำหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเป็นการจ่ายให้ในลักษณะ
ของสวัสดิการสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้นำเงินในส่วนที่เหลือ
จากกรณีที่ค่าใช้จ่าย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่สูงกว่าร้อยละสี ่สิบ ตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แต่ทั้งนี้วงเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
พนักงานส่วนตำบลหรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับแต่ละคนไม่เกินห้าเท่าของอัตราเงินเดอืน 
หรือคา่จ้าง  
  ข้อ 46  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน                
ส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 45 ได้ดังต่อไปนี้ 
  (1) กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายการเพ่ิมขึ้นใหม่นอกเหนือจากประเภทตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ประกาศกำหนด และกำหนดอัตราค่าตอบแทน 
ตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทใหม่นั้น   
  (2) กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นในลักษณะที่เป็นเงินเพิ ่มพิเศษจากรายการประโยชน์                
ตอบแทนอ่ืนที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ประกาศกำหนด  
  ข้อ 47  เมื ่อองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามข้อ 46 แล้วให้                     
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา ในการพิจารณาของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้คำนึงถึงสิทธิ สวัสดิการ ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่ ได้รับ                  
ความจำเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบ
แล้วให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับไม่ก่อน
วันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติให้ความเห็นชอบการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น 
  ข้อ 48  การปรับปรุงการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลหรือ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 46 (1) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กำหนดไว้เดิม  
หรือการยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามที่กำหนดไว้                   
ในข้อ 47 โดยอนุโลม 
  ข้อ 49  การปรับปรุงการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลหรือ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 46 (2) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กำหนด                    
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ไว้เดิม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 47 โดยอนุโลม เว้นแต่การกำหนดให้มี
อัตราค่าตอบแทนลดลงต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือ
การยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น จะกระทำมิได้  
  ข้อ 50  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงาน             
ส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 46 แล้ว หากปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น   
ไม่สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด                       
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดำเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นที่กำหนด
ตามข้อ 46 (1) และ (2) เป็นลำดับแรก เพ่ือมิให้ขัดหรือแย้ง และไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
  การปรับปรุงหรือยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 48 หรือข้อ 49 โดยอนุโลม 
  ข้อ 51  พนักงานส่วนตำบลอาจได้ร ับเง ินเพิ ่มสำหรับตำแหน่งที ่ม ี เหต ุพ ิเศษตามที่   
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
  ข้อ 52  พนักงานส่วนตำบลอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ตามภาวะเศรษฐกิจ ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
  ข้อ 53  บำเหน็จบำนาญของพนักงานส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
 
 
 
 
 

หมวด  4 
การคัดเลือก 

...................................... 
 

  ข้อ 54  การคัดเล ือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง                     
พนักงานส่วนตำบลและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที ่สูงขึ ้น                    
ให้ดำเนินการได้ 4 วิธี ดังนี้ 
  (๑) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล                
หรือเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่สอบแข่งขันได้ ในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  
  (2) การคัดเลือกกรณีที ่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ          
ราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  
  (3) การสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน หรือ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน หรือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล   
  (4) การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในระดับควบ
สำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นนอกระดับควบ  สำหรับ
ตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ หรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นข้อ 55 



หน้า 25 จาก 138 
 

หน้า 25 จาก 138 
 

การดำเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็น ต้องสอบแข่งขันการสอบ
คัดเลือกและการคัดเลือกตามที่กำหนดในหมวดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการร้องขอให้เป็นผู้ดำเนินการแทน ต้องดำเนินการอย่างเปิดเผย 
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และต้อง                     
เปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตำบลอ่ืนที ่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก                          
มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยประกาศผลการคัดเลือกให้ดำเนินการอย่างเปิดเผย 
 

ส่วนที่  1 
การสอบแข่งขัน 

...................................... 
 

  ข้อ 56  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลมีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี อาจสรรหา           
ผู้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่โดยวิธีการจัดสอบแข่งขันหรือร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน เพื่อขึ้นบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรรจุแต่งตั้งใน
ตำแหน่งที่ว่างต่อไป 
  ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นเจ้าของบัญชี 
  ในกรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยดำเนินการ
สอบแข่งขัน ให้จังหวัดซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขตเป็นเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สำหรับการแบ่งภาค/เขตในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศกำหนด 
  ข้อ 57 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(กสถ.) ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต ดังนี้ 
  1. ภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1.จังหวัดชัยนาท 2.จังหวัดนนทบุรี 3.จังหวัดปทุมธานี                        
4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5.จังหวัดลพบุรี 6.จังหวัดสระบุรี 7.จังหวัดสิงห์บุรี 8.จังหวัดอ่างทอง 
  2. ภาคกลาง เขต 2 ได้แก่ 1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี                        
4.จังหวัดตราด 5.จังหวัดนครนายก 6.จังหวัดปราจีนบุร ี 7.จังหวัดระยอง 8.จังหวัดสมุทรปราการ                                          
9.จังหวัดสระแก้ว 
  3. ภาคกลาง เขต 3 ได้แก่ 1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดนครปฐม 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
4.จังหวัดเพชรบุรี 5.จังหวัดราชบุรี 6.จังหวัดสมุทรสงคราม 7.จังหวัดสมุทรสาคร 8.จังหวัดสุพรรณบุรี 
  4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1.จ ังหวัดกาฬสินธุ ์ 2.จ ังหวัดขอนแก่น                           
3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5.จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม 
  5. ภาคตะวันออกเฉ ียงเหนือ เขต 2 ได ้แก่ 1.จ ังหว ัดมุกดาหาร 2.จ ังหว ัดยโสธร                                  
3.จังหวัดร้อยเอ็ด 4.จังหวัดศรีสะเกษ 5.จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอำนาจเจริญ 7.จังหวัดอุบลราชธานี 
  6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่ 1.จังหวัดนครพนม 2.จังหวัดบึงกาฬ  3.จังหวัดเลย  
4. จังหวัดสกลนคร 5.จังหวัดหนองคาย 6.จังหวัดหนองบัวลำภู 7.จังหวัดอุดรธานี   
  7. ภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดน่าน 4.จังหวัดพะเยา 
5.จังหวัดแพร่ 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.จังหวัดลำปาง 8.จังหวัดลำพูน 
  8. ภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดกำแพงเพชร 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดนครสวรรค์                  
4.จังหวัดพิจิตร 5.จังหวัดพิษณุโลก 6.จังหวัดเพชรบูรณ์ 7.จังหวัดสุโขทัย 8.จังหวัดอุตรดิตถ์  9.จังหวัดอุทัยธานี 
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  9. ภาคใต้ เขต 1 ได้แก่ 1.จังหวัดกระบี ่ 2.จังหวัดชุมพร 3.จังหวัดนครศรีธรรมราช                          
4.จังหวัดพังงา 5.จังหวัดภูเก็ต 6.จังหวัดระนอง 7.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  10. ภาคใต้ เขต 2 ได้แก่ 1.จังหวัดตรัง 2.จังหวัดนราธิวาส 3.จังหวัดปัตตานี 4.จังหวัดพัทลุง  
5.จังหวัดยะลา 6.จังหวัดสงขลา 7.จังหวัดสตูล 
     ข้อ 58 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน 
   1. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสอบแข่งขัน ให้มีคณะกรรมการ
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานและกรรมการจำนวน 6 คน 
โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)                  
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ให้มีผู้แทนจาก ก.อบต.จังหวัด อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ และให้มีหน่วยงานกลาง
ที ่ ก.อบต.จังหวัดคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที ่เห ็นสมควร เป็นผู ้ร ับผิดชอบ                          
ในการสอบแข่งขันทำหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   คณะกรรมการสอบแข่งขันมีหน้าที่อำนวยการสอบและดำเนินการสอบแข่งขันให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เ ท่าที่
จำเป็นโดยไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนกำกับดูแล
หน่วยงานกลางที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือกดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   2. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ให้ กสถ. ประกอบด้วย 
   (1) ผู้แทน ก.จ. ที่ ก.จ. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน 
   (2) ผู้แทน ก.ท. ที่ ก.ท. คัดเลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู ้แทนปลัดเทศบาล          
และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ  1 คน 
   (3) ผู้แทน ก.อบต. ที่ ก.อบต. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน 
   (4) เลขาธิการ ก.พ.หรือผู้แทน 
   (5) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   (6) อธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน 
   (7) ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น                  
และให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภท
อำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   กรรมการตาม (6) ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล คัดเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐ   
ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน และให้อธิการบดีหรือผู้แทนของมหาวิทยาลัยของรัฐ                       
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเป็นกรรมการ โดยที่มหาวิทยาลัยที่ได้ รับการคัดเลือกนั้น                    
มีหน้าที่ผลิตข้อสอบ การตรวจข้อสอบ ประมวลผลคะแนนสอบ หรืองานอ่ืนที่ กสถ.มอบหมาย 
   ในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น                  
ให้กรรมการตาม (1) - (7) ประชุมกันเพื ่อคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน คณะกรรมการกลางการ
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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   1. กำหนดระเบียบขั ้นตอนและวิธ ีการปฏิบัติ ในกระบวนการบริหารจัดการ
สอบแข่งข ัน เพื ่อให ้จั งหว ัดที ่ ได ้ร ับมอบหมายเป็นศูนย ์อำนวยการสอบแข่งข ัน ในแต่ละภาค/เขต                            
และมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
   2. ดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือรับบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3. ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชีภาค/เขต 
   4. พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขตเป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขัน และ
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยอำนวยการตามท่ีเห็นสมควร 
   5. รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบ อย่างน้อยเดือนละ                         
หนึ่งครั้ง 
   6. เรื่องอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
  ข้อ 59 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งระดับต่างๆ 
ให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนนให้ทดสอบ                 
โดยข้อสอบปรนัย โดยให้คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการตามระดับตำแหน่งดังนี้ 
      (1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กำหนดคะแนนเต็ม 25 
คะแนน ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็น    
ในข้อความหรือเรื ่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม                     
หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์                    
และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืนซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 
      (2)  วิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน 
   ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือ
ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยค
หรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว  
      (3)  วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน 
   ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั ้งและอำนาจหน้าที ่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล                      
ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่              
ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี
ก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอยา่ง               
แต่เมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถ
ในทางใดและโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย 
  3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจ ใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
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การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
  ทั้งนี้ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้คณะกรรมการประชุมเพื ่อกำหนดช่วง
คะแนนสูงสุด ต่ำสุด ให้ชัดเจน กรณีกรรมการคนใดให้คะแนนต่างจากเกณฑ์ที ่กำหนดให้ถือว่าเสียไป                         
ไม่ต้องนำไปคำนวณกับคะแนนของคณะกรรมการอ่ืนแต่อย่างใด 
  การดำเนินการทดสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค อาจดำเนินการทดสอบในคราวเดียวกัน 
หรือดำเนินการทดสอบภาคหนึ่ง ภาคใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้หน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน
ประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วย 
  ข้อ 60 วิธีการดำเนินการสอบแข่งขัน 
       ให ้หน่วยดำเนินการสอบแข่งข ันสำรวจตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว ่างให้ถ ูกต้อง              
และดำเนินการสอบแข่งขัน ดังนี้ 
  1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
      (1) ชื่อตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่บรรจุแต่งตั้ง 

    (2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบสำหรับตำแหน่งนั้น 
      (3) เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ 
      (4) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
      (5) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ 
      (6) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี               
ผู้สอบแข่งขันได้ 
      (7) เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง 
      (8) เรื่องอ่ืนๆ หรือข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครสอบควรทราบ 
  การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบ                
ก ่อนว ันที ่ เร ิ ่มร ับสมัครสอบไม่น ้อยกว ่า 10 ว ันทำการและแจ้งให้จ ังหว ัดทุกจ ังหว ัด หร ือจะประกาศ                                       
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้ 
  2. ให้หน่วยดำเนินการสอบแข่งขันกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี ่ยวกับ                  
การสอบ วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนี้ได้เท่าที่จำเป็นและไม่ขัดต่อหลักสูตร 
แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสมัครสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 
  3. ให้หน่วยดำเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีเจ้าหน้าที ่รับสมัครสอบ หรือรับสมัครสอบ                      
ทางอินเตอร์เน็ท โดยให้มีกำหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ 
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขัน ให้หน่วยดำเนินการ
สอบแข่งขันเสนอประธานกรรมการเพื่อประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบได้ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบโดยจะต้องประกาศการขยายเวลานั้น
ก่อนวันครบกำหนดวันปิดรับสมัครสอบ 
  4. ให้หน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า                   
10 วันทำการ 
  5. การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยต้องนำคะแนนจากการ
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สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 
และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
  6. ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันสำหรับการสมัครสอบตามอัตราที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด โดยอนุโลม ตามบัญชีอัตราค่าสมัครสอบแข่งขันแนบท้ายค่าธรรมเนียมสอบ                   
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว ่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล พิจารณายกเว้น                             
เป็นรายกรณีไป  
  (ความใน 6. ของข้อ 60 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2556)                                                                              
  7. เมื ่อได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน                    
รายงานผลการสอบแข่งขันต่อหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน และประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป 
  ข้อ 61 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  1. การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้จัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ  
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากัน
อีกให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ 
  2. บัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการ
เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ  หรือ
ก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้น
จะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี 
 
  ข้อ 62 เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง 
  1. การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 1 ปีไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการ
อื่นได้ อนึ่งเมื่อจังหวัดเจ้าของบัญชีได้ส่งบุคคลใดไปเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับผู้นั้นเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง 
  2. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือ
ตำแหน่งอื ่นที ่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที ่ผู ้นั ้นนำมาสมัคร
สอบแข่งขัน และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน      
ส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  3. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นให้ระบุว่าจะรับโอนมาบรรจุ
แต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้ เว้นแต่หน่วยดำเนินการ
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สอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในตำแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่าที่ไม่สูงกว่าระดับ        
ในระดับควบและอัตราเงินเดือนในข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม 
  4. การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้บรรจุแต่งตั้ง
จากบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน                  
ส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
  ข้อ 63  การอนุญาตให้ใช้บัญชี 
  1. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะ
องค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่ อบรรจุแต่งตั้ง               
ครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตำแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไป       
ให้ดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้ 
  2. กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน
สามารถอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ประสงค์จะขอใช้บัญชี
สอบแข่งขันดังกล่าวสามารถใช้บ ัญชีเพื ่อแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งที ่สอบแข่งขันได้ หรือตำแหน่งอ่ืน                              
ที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขันแต่ต้องเป็น
ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด                   
โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีจะต้องมีพื้นที่                     
อยู ่ในภาค/เขตที่กำหนด ทั ้งนี้ จะต้องดำเนินการหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ได้ร้องขอให้
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุ
แต่งตัง้จนครบจำนวนแล้ว 
  3. การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นที่มีระดับเดียวกันหรือระดั บสูงกว่า 
มาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าตำแหน่งที่ขอใช้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น 
ต้องเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และมีคุณวุฒิที่ เทียบได้ไม่ต่ำกว่าคุณวุฒิ 
ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มี
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้นหรือบัญชีของศูนย์ภาค/เขตในตำแหน่งนั้นโดยผู้นั้นต้อง
สมัครใจไปดำรงตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่าด้วย 
    กรณีตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตไม่มี หรือบรรจุแต่งตั้ง
ครบทั้งบัญชีแล้ว ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของบัญชี        
ผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตอ่ืนได้ตามท่ีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 
 
  ข้อ 64  การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะราย 
            ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 
  (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง 
  (2) ผู้นั ้นไม่มารายงานตัวเพื ่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที ่เจ้าของบัญชีผู ้สอบ        
แข่งขันได้กำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
  (3) ผู้นั ้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง                 
ในตำแหน่งที่สอบได ้
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  (4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่ส่วนราชการ
ทีจ่ะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ  
  (5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ย
การรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต่อไป 
  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลำดับสุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้ 
  ข้อ 65  กรณีการพบทุจริตในการดำเนินการสอบแข่งขัน 
  กรณีท่ีมีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในระหว่างดำเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินท ร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการประกาศยกเลิก
บัญชีผ ู ้สอบแข่งขันได้ของพนักงานส่วนตำบล กรณีผ ู ้ดำเนินการสอบแข่งขันทุจร ิตหรือส่อว่าทุจริต                                
ในการสอบแข่งขัน ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2549 
  ข้อ 66  การรายงานผลการดำเนินการสอบแข่งขัน 
  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  1. กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน 
      (1) ให้รายงานการดำเนินการสอบแข่งขันให้สำนักงาน ก.อบต.จังหวัดทราบ โดยส่งสำเนา
แต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด และสำเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการพนักงาน                        
ส่วนตำบล ก่อนเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ 
      (2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้รายงานต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ภายใน 15 วัน
ทำการ นับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันโดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
   ก. บัญชีกรอกคะแนน    1 ชุด 
   ข. สำเนาประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  1 ชุด 
      (3) หากมีการยกเลิกการขึ ้นบัญชีผู ้สอบแข่งขันได้ หรือขึ ้นบัญชีเพิ ่มเติมให้รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนับแต่วันยกเลิกหรือข้ึนบัญชีนั้น 
      (4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอ่ืนๆ นอกจากที่กำหนดไว้เดิมให้รายงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลง 
  2. กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ให้รายงานผล                
ตามข้อ 1. ต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
  (ความในข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58 ข้อ 59 ข้อ 60 ข้อ 61 ข้อ 62 ข้อ 63 ข้อ 64 ข้อ 65 
ข้อ 66 ข้อ 67 ข้อ 68 ข้อ 69 ข้อ 70 ข้อ 71 ข้อ 72 ข้อ 73 ข้อ 74 และข้อ 75 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2555)                                                                              
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ส่วนที่  2 

การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 
............................................ 

  ข้อ 77  การคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตามข้อ 54 (2) ให้องค์การบริหาร       
ส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก 
  ข้อ 78  การคัดเลือกกรณีที ่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ให้องค์การบริหาร                 
ส่วนตำบล กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาดำเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน         
วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสมโดยกำหนดดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 
  (๒) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
  ข้อ 79  องค์การบริหารส่วนตำบล อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
พนักงานส่วนตำบล ในกรณีที่มีเหตุที่ไม่จำเป็นต้นสอบแข่งขันได้ในกรณีดังนี้ 
  (๑) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 
  (๒) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู ้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน                       
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนั้นโดยเฉพาะ 
  (๓) กรณีการบรรจุและแต่งตั ้งผู ้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที ่คณะกรรมการกลางพนักงาน                 
ส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษได้  
  (๔) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่               
ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 
  (๕) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 
  (๖) กรณีการบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลที ่มีความรู ้  ความสามารถและความชำนาญสูง                        
เข้ารับราชการในฐานะผู้ชำนาญการ 
  ข้อ 80  การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนของ
องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศตามข้อ 79 (1) หรือผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้า
รับราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นโดยเฉพาะตามข้อ 79 (2) ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐาน การศึกษา
และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด 
  (๒) ให้องค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง 
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนส่วนราชการ                 
ที่เก่ียวข้อง โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 
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  (3) ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา
และเอกสารอื่นที่เกี ่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด นอกจากนี้อาจใช้วิธีสัมภาษณ์
เพิ่มเติมอีกก็ได้ และในการจัดลำดับผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดใน
องค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากำหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น สามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน หรือพิจารณาบรรจุ        
ตามองค์ประกอบอื่นท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 
  ข้อ 81  การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล                
(ก.อบต.) กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษได้ ตามข้อ 79 (3) ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
คุณสมบัติทั ่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งนั้น เงินเดือน                      
ที่จะได้รับ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร แบบใบสมัคร คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการ
สมัคร ทั้งนี้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มรับสมัคร
คัดเลือก และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 
  (2) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐานการศึกษา
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เสียค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือก สำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ 
                        -  ตำแหน่งระดับ 1 หรือตำแหน่งระดับ 2 ตำแหน่งละไม่ต่ำกว่า 50 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท 
   -  ตำแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป ตำแหน่งละไม่ต่ำกว่า  100 บาท  แต่ไม่เกิน 200 บาท 
  ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครเสร็จเรียบร้อย
ถูกต้องแล้ว 
   (3)  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง 
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนส่วนราชการ                
ที่เก่ียวข้อง โดยเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ 
  (4)  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน 
วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการ
คัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ หรือกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานหรือกรรมการ
อ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น 
  (5)  เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกต่อผู้ดำเนินการคัดเลือก โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับตามผลคะแนน
ตาม (4) เพื ่อผู ้ดำเนินการคัดเลือกจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง                     
ที่คัดเลือกตามลำดับต่อไป 
  (6)  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่าง
เพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น 
หรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ 82  การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่สอบได้ 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ 79 (4) ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการ คัดเลือกดังต่อไปนี้ 
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  (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร และหนังสือรับรองประวัติการรับราชการ
ทหารตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศึกษาและสำเนาหลักฐานการรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
  (2)  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหายและมารายงานตัวเพื ่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน 180 วัน นับแต่ว ันพ้นจาก                   
ราชการทหาร  
  (3)  หากองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ ให้ดำเนินการ      
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได ้
  ข้อ 83  การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจาก
ได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขัน
ได้ตามกำหนดเวลาที ่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั ้งตามข้อ 79 (5) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
ผู้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้ผู ้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื ่นหนังสือแสดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชการ                  
และเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง  
  (2) เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ 
  (3) หากองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ให้ดำเนินการ    
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้     
  ข้อ 84  การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญสูง เพื่อบรรจุเข้า                  
รับราชการในฐานะผู้ชำนาญการ ในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการ
คัดเลือก โดยดำเนินการตามที่กำหนดในหมวด 5 ข้อ 111 ถึง ข้อ 115 
  ข้อ 85  เมื่อได้มีการดำเนินการคัดเลือก ตามที่กำหนดในประกาศนี้ ให้องค์การบริหาร               
ส่วนตำบลดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 1 ชุดและสำเนาประกาศรับ
สมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ก่อนเริ่มรับสมัคร
คัดเลือกไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ โดยให้ส่งสำเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกจำนวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ทราบด้วย 
  (2)  เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ ้น ให้องค์การบริหารส่วนตำบลรายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือดำเนินการ
คัดเลือกแล้วเสร็จ โดยให้ส่งสำเนาบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 1 ชุดให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
ทราบด้วย 
  (3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอื ่น ๆ 
นอกจากที่กำหนดไว้เดิมให้รายงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) โดยด่วนที่สุด 
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ส่วนที่  3 
การสอบคัดเลือก 

......................................... 
   ข้อ 86  ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที ่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้                          
อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกแทนก็ ได้ โดยให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลนั้น เป็นเจ้าของบัญชีสอบคัดเลือก และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือก
  ข้อ 87  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
             87.1 กรณีที ่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเล ือก                      
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่ง จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย  
   (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เป็นประธาน 
                        (๒) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับตำแหน่ง    
ที่สอบคัดเลือก จำนวน ๒ คน 
   (๓) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                     
ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการสอบคัดเลือกมอบหมาย 
        (๔) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย 
                         (๕) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการสอบ
คัดเลือกหากเป็นกรณีที่สอบคัดเลือกตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่ วนตำบล ให้แต่งตั้งปลัดองค์การบริหาร    
ส่วนตำบลอ่ืนซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการสอบคัดเลือก 
        ให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนตำบลในองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่มีหน้าที ่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ คน เป็นเลขานุการ                     
และมีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน 
                  87.๒ กรณีร ้องขอให ้คณะกรรมการพนักงานส ่วนตำบล เป ็นหน ่วยดำเน ินการ                                   
สอบคัดเลือกแทนให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ ้นคณะหนึ่ง                  
จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย 
   (1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เป็นประธาน  
                            (2) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที ่ม ีล ักษณะงานเกี ่ยวกับ                   
ตำแหน่งที่สอบคัดเลือก จำนวน ๒ คน 
                            (3) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
จำนวน ๑ คน 
                            (4) ผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 คน 
                            (5) เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เป็นกรรมการและเลขานุการ                
ทั้งนี้ ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน 
  ข้อ 88  คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรรมการด้านอื ่นๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการสอบคัดเลือก                     
และกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจำเป็น 
            ข้อ ๘๙  ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์                  
และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จำเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการกำหนดหลักสูตรและวิธีการดำเนินการ
เกี่ยวกบัการสอบคัดเลือกนี้ แล้วให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกประกาศเป็นการทั่วไป                                      
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  ทั้งนี้ การสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหาร ให้กำหนดวันสอบคัดเลือกปีละไม่เกิน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
  (๑)  ครั้งที่  ๑  ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม  
  (๒)  ครัง้ที่  ๒  ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายน 

(๓)  ครั้งที่  ๓  ในวันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายน 
(๔)  ครั้งที่  ๔  ในวันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม 

  ข้อ ๙๐  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในแต่ละ
ตำแหน่งให้เป็นไปตามท่ี ก.อบต. กำหนด โดยแจ้งเป็นหนังสือ 
  ข้อ ๙๑  ให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบ ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบ   
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ โดยระบุชื่อตำแหน่ง สายงาน และจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้ง คุณสมบัติของผู้มี
ส ิทธิสมัครสอบ หลักสูตร และวิธ ีการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที ่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์                         
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จำเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการกำหนดหลักสูตรและวิธีการดำเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ และข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรทราบ โดยปิดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนั้น
ไว้ในที ่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัคร ก่อนวันเริ ่มรับสมัครสอบคัดเลือก และแจ้งคณะกรรมการพนักงาน                    
ส่วนตำบลทุกจังหวัด ทั้งนี้ จะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย ก็ได้ 
  ข้อ ๙๒  ให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ และจะกำหนด             
ให้รับสมัครสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกำหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ 
  ข้อ ๙๓  ผู ้มีส ิทธิสมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู ้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที ่กำหนด                            
ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ข้อ ๙๔  ให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่ อผู ้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบ                      
ไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ 
  ข้อ ๙๕  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน               
ในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
  ข้อ ๙๖  การสอบคัดเลือก จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบคัดเลือก
จะกำหนดให้ผู้สมัครสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในคราวเดียวกันหรือดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้
ความสามารถที ่ใช ้เฉพาะตำแหน่งก่อน แล้ วจึงให้ผ ู ้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ในข้อ 95                          
สอบในภาคอื่นต่อไปก็ได้ เว้นแต่การสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ให้
ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง     
  ข้อ ๙๗  ในกรณีที ่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความ         
ไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รายงานให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกทราบ                  
เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิด     
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกให้ยกเลิกการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  สำหรับผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ                   
การทจุริต หรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 
  กรณีหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้ประธานกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลมีอำนาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้น 
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  ข้อ ๙๘  เมื่อได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดทำบัญชีรายชื่อ
ผู้สอบผ่านเรียงลำดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ในแต่ละภาค คะแนนรวมทุกภาค และลำดับที่ที่สอบ
คัดเลือกได้ รายงานต่อหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือก เพ่ือดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ต่อไป  
  ข้อ ๙๙  การประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 95 ให้เรียงลำดับที่ 
จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า เว้นแต่การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในต่างสายงาน ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นอยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นอยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
  ทั้งนี้ ให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านสอบคัดเลือก จำนวน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศ                 
รับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วันและเมื่อได้มีการ
บรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก                                                        
  ข้อ ๑๐๐  การดำเนินการสอบคัดเลือกให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ๑ ชุด และสำเนาประกาศ              
รับสมัครสอบคัดเลือก ๓ ชุด ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ก่อนวันเริ ่มรับสมัคร                    
สอบคัดเลือก ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ 
   (2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้สำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก และบัญชีกรอก
คะแนน จำนวน ๑ ชุด ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลภายใน ๕ วันทำการ นับตั ้งแต่          
วันประกาศผลสอบคัดเลือก                                  
   (3) หากมีการเปลี ่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื ่อผู ้มีส ิทธิ                    
เข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบหรืออื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้เดิมให้รายงานไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลง 
  (ความในข้อ 86 ข้อ 87 ข้อ 88 ข้อ 89 ข้อ 90 ข้อ 91 ข้อ 92 ข้อ 93 ข้อ 94 ข้อ 95 ข้อ 
96 ข้อ 97  ข้อ 98 ข้อ 99 ข้อ 100 และข้อ 101 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2558)   
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ส่วนที่  4 

การคัดเลือก 
……………..………………… 

  ข้อ 102  การคัดเลือกตาม 54 (4) เพื ่อแต่งตั ้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง                   
บริหารในระดับที่สูงขึ ้น ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจังหวัดที่                             
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการ 
              การคัดเลือกอาจดำเนินการโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ                     
วิธ ีประเมิน หรือวิธ ีอื ่นใด วิธ ีใดวิธ ีหนึ ่ง หรือหลายวิธ ีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงผลงาน ความรู้                     
ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
  (ความในข้อ 102 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2550)                                                                              
  ข้อ 103  การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื ่อแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น                 
ให้ดำเนินการได้ 3 กรณี ดังนี้ 
  (๑) การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นในระดับควบ
สำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบ 
  (๒) การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นนอกระดับควบ
สำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู ้ปฏิบัติงานที ่มีประสบการณ์ ตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
  (๓) การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ ้นสำหรับ
ตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  
  (การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามข้อ 103 (๑) และ 
(๒) ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร ์เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื ่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน  ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ ้นในสายงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือตำแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ) 
  ข้อ 104  การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นในระดับควบ 
สำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบตามข้อ 103 (1) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด ดังนี้    
  (1) พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลื่อนระดับ 
  (2) ให้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานที่       
ผ่านมาของพนักงานส่วนตำบลผู้นั้น  
  (3)  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดแบบประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงาน                  
ตาม (2) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
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    (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
    (ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่จะประเมิน 

      (ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่ง 
        (ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
      (4) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตำบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ำกว่าที่ ก.พ.กำหนดไว้เป็นมาตรฐานสำหรับข้าราชการพลเรือน 
      (5) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น                      
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)  
  ข้อ 105  การคัดเลือกเพื ่อแต่งตั ้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที ่สูงขึ ้นนอก                       
ระดับควบ สำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตามข้อ 103 (2) ให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นผู้ดำเนินการ หรืออาจมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
  (1) พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามท่ีกำหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลื่อนระดับ 
  (2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน โดยให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย 
       (ก) ประธานให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล หรือผู้ที่เคยเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะประเมินสูงกว่าผู้ขอประเมินอย่างน้อย 1 ระดับหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความชำนาญในสายงานนั้นๆ ซึ่งไม่เคยเป็นข้าราชการมาก่อน 
       (ข) กรรมการท ี ่ เป ็นข ้าราชการหร ือพน ักงานส ่วนตำบล หร ือเคยเป ็นข ้าราชการหรือ                                  
พนักงานส่วนตำบล ที่เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะประเมินอย่างน้อยเท่ากับระดับตำแหน่งที่ขอประเมินหรือ
ผ ู ้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที ่ม ีความชำนาญในสายงานนั ้นๆ ซ ึ ่งม ีผลงานเป็นที ่ประจักษ์ในความสามารถ                               
จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 
       (ค) เลขานุการให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งเลขานุการ จำนวน 1 คน 
  (ความในข้อ 105 (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2548)                                                                              
  (3) ให้ดำเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
และประเมินผลงานที่ผ่านมาของพนักงานส่วนตำบลผู้นั้น 
  (4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) ดำเนินการประเมินคุณสมบัติของบุคคล
คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตาม (3) ตามแบบประเมินท้ายประกาศนี ้
  (5) พนักงานส่วนตำบลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ต้องเป็นผู้ที่     
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมินตาม (4) 
  (6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น                  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  ข้อ 106  การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ ้นนอก
ระดับควบ สำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะข้อ 103 (2) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู ้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                           
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  
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      (1) พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดในหมวด 9 ว่าด้วยการเลื่อนระดับ 
  (2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานโดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ      
ให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื ่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับเพื ่อแต่งตั้งพนักงาน                    
ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      (3) ให้ดำเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
และประเมินผลงานของพนักงานส่วนตำบลผู้นั้น 
      (4)  ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กำหนดแบบ และวิธีการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
      (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน ด้านความรู้ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติ
การรับราชการ 
      (ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่จะประเมิน 
                         (ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่ง 
      (ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 
      (จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
  (5)  เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าพนักงานส่วนตำบลที่จะผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ำกว่าที่ ก.พ. กำหนดไว้เป็นมาตรฐานสำหรับข้าราชการพลเรือน 
  (6)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  ข้อ 107  การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ
ตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 103 (4) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดำเนินการ
คัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการพนั กงาน  
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ดำเนินการแทนให้ก่อน หรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการแทนก็ได้ 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด ดังนี้ 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน ประกอบด้วย 
       - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  เป็นประธาน 
         (ก.อบต.จังหวัด) 1 คน            

     - ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  เป็นกรรมการ 
              (ก.อบต.จังหวัด) 2 คน      

       - ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน      เป็นกรรมการ 
       - นายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ  เป็นกรรมการ 
         ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
       - ท้องถิ่นจังหวัด      เป็นกรรมการ 
       - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    เป็นกรรมการ  
       - ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง  
          เป็นเลขานุการ 
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    2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้ดำเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการประเมิน 
หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกำหนดรายการดังต่อไปนี้ 
   2.1 เกณฑ์ในการคัดเลือก 
   เกณฑ์ในการคัดเลือกควรจะพิจารณาว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่ละคนมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และผลงานในอดีต วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก 
ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
จัดทำและนำเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดำรงตำแหน่งที ่เข้ารับการคัดเลือก และนำเสนอผลงานในอดีต                          
ทีป่ระสบความสำเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   2.1.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความประพฤติและ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ จำนวน 100 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
           (๑) วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต จำนวน 40 คะแนน  
ความรอบรู้งานในหน้าที่  พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง  โดยพิจารณาจาก 
                       (ก) ว ิ ส ั ยท ัศน ์ ในการปฏ ิบั ติ งานในตำแหน ่ งท ี ่ ขอร ับการค ัดเล ือก                                  
จำนวน                          20 คะแนน 
         ว ิส ัยท ัศน ์ ในการปฏ ิบ ัต ิงานในตำแหน ่งท ี ่จะขอร ับการค ัดเล ือก                            
ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องจัดทำเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก                                 
โดยควรจะนำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
        - ข้อมูลส่วนบุคคล 
        - แนวคิดในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
        - แนวทางพัฒนางานในหน้าที่ 
        - แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหากได้รับการคัดเลือก 
    (ข) ผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต จำนวน  20 คะแนน 
         ผู ้เข้ารับการคัดเล ือกจะต้องจัดทำเอกสารแสดงผลงานที ่ประสบ
ความสำเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนำไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือ
หน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนมาก ๆ หรือ                  
การคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถนำไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดทำเป็น
เอกสารนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือก  (อาจจัดทำรวมกับวิสัยทัศน์ก็ได)้ 
          (๒) ความสามารถในการบริหาร  30 คะแนน พิจารณาจาก 
      (ก) ความรู ้ในการบริหาร จำนวน 10 คะแนน เช่น หลักการบริหาร
สมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ  
      (ข) ความสามารถในการบริหารอย่างมืออาชีพ จำนวน 10 คะแนน  
พิจารณาจากการตัดสินใจการคิดเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไข      
ปัญหาต่างๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการคัดเลือก 
      (ค) ความสามารถในการบริหารงานบุคคล จำนวน 10 คะแนน พิจารณา
จากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานกับส่วนอื่น 
          (3) บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ 30 คะแนน โดยพิจารณาจาก 
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     (ก) ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์ที ่จำเป็นสำหรับนักบริหาร 
พิจารณาจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ เช่น มุ่งประโยชน์ของ
ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ ครองตน ครองงาน โดยธรรม กล่าวคือ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยน มีความโปร่งใส 
     (ข) ความอุตสาหะ พิจารณาจากความมีมานะ อดทนและเอาใจใส่ต่อหน้าที่
การงาน กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
     (ค) มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ                    
แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างสั มพันธ์               
อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ  
     (ง) ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
     (จ) ความมั่นคงในอารมณ์ พิจารณาจากความหนักแน่นของสภาวะอารมณ์ 
     (ฉ) ปฏิภาณไหวพริบ พิจารณาจากความสามารถในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 
   2.2.1  คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ได้แก่ 
             (๑) การได้รับเงินเดือน  20  คะแนน 
    (๒) วุฒิการศึกษา  15  คะแนน 
    (๓) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  20  คะแนน 
    (๔) อายุราชการ  15  คะแนน 
    (๕) การรักษาวินัย(ย้อนหลัง 5 ปี)  15  คะแนน 
    (๖) ความดีความชอบ(ย้อนหลัง 5 ปี)  15  คะแนน 
   2.2 วิธีการคัดเลือก 
         กำหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรือาจใช้วิธีการอ่ืน
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ประกาศไว้                
ในประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยกำหนดให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทำเอกสารในเรื่องวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก ตลอดจนจัดทำเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสำเร็จ โดยต้อง
ยื่นเอกสารตามจำนวนชุดที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัด เลือกในวันรับสมัครตามที่
กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครและให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสำเร็จต่อ
คณะกรรมการคัดเลือก  ในวันที่เข้ารับการคัดเลือกตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
   2.3 ขั้นตอนการคัดเลือก 
         2.3.1 เมื่อจะมีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่ มีตำแหน่ง
ว่างแจ้งชื ่อตำแหน่ง เลขที ่ตำแหน่งและข้อมูลต่าง ๆ สำหรับใช้ประกอบการพิจารณา เช่น หน้าที ่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความสามารถที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง เป็นต้น (ตามแบบแนบท้าย)                         
ให้คณะกรรมการคัดเลือกที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งวิเคราะห์งานในตำแหน่งที่ว่างหรือจะว่าง กำหนด
ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง หรือเป็นการกำหนดว่าพฤติกรรม
แบบใดหรือคุณลักษณะแบบใดของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะสามารถทำงานนั้นได้ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้แก่  
สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ และคุณลักษณะที่
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จำเป็นในการปฏิบัต ิงาน ซึ ่งอาจพิจารณาแนวคิด ทัศนคติ  ค่านิยมสร้างสรรค์ของนักบริหารที ่พ ึงมี                      
การปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องดำเนินการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตลอดจนแรงจูงใจที่
จะเป็นแรงขับให้สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จเป็นต้น 
                              2.3.2 คณะกรรมการคัดเลือกกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างให้สอดคล้องกับหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก คุณสมบัติ                
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังนี้ 
    (๑) กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกว่าแต่ละพฤติการณ์หรือคุณลักษณะ                      
ต่าง ๆ นั้น ควรจะพิจารณาจากข้อมูลใดประกอบการพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงความรู้ความสามารถ ทักษะของ
ผู้บริหาร เช่น พิจารณาจากประวัติการทำงาน ประวัติส่วนบุคคล ประสบการณ์ การฝึกอบรม และดูงาน                 
ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายในอดีตด้านบริหารการจัดการ วิสัยทัศน์ เป็นต้น 
    (๒) กำหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรืออาจใช้
วิธีการอื่นเพิ่มเติม โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำเสนอวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลทีจ่ะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของบุคคลในตำแหน่งที่เปิดคัดเลือก 
ทั้งนี้ให้ระบุจำนวนเอกสารที่ต้องจัดส่ง กำหนดวันส่งเอกสารวิสัยทัศน์และผลงานและกำหนดเสนอวิสัยทัศน์
และผลงานในวันคัดเลือก (สัมภาษณ์) 
    (๓) ให้ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า                                     
15 วันทำการ และให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และให้ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่
ดำเนินการคัดเลือก ระเบยีบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ก่อนวันดำเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 
    (๔) การประกาศรับสมัคร และรับสมัคร ให้กำหนดวันคัดเลือกให้พร้อมกัน
ทั่วประเทศปีละไม่เกิน 4 ครั้ง  ดังนี้ 

      1) ครั้งที่  1  วันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม 
        2) ครั้งที่  2  วันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายน 
        ๓) ครั้งที่  3  วันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายน 
        ๔) ครั้งที่  4  วันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม  
    (๕) ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเสนอเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบ
ความสำเร็จตามจำนวนที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครต่อคณะกรรมการคัดเลือกในวันรับสมัคร เพื่อให้
คณะกรรมการคัดเลือกได้ศึกษาพิจารณาก่อน 
    (๖) ในการดำเนินการคัดเลือก ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเสนอ
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และอยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ต่อคณะกรรมการคัดเลือก โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้อง
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
        (ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความต้องการของ
ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าที่ของตำแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทำงาน                     
การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับตำแหน่งอื่น และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง                   
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และจำเปน็ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เป็นต้น 
                                   (ข) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และประวัติส่วนตัวของ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เสนอชื่อเพ่ือรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทั้งประวัติการศึกษาการ
ฝึกอบรม ดูงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ความชำนาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงานสำคัญพิเศษหรือ
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ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถของข้าราชการ ประวัติทางวินัยในอดีตของพนักงานผู้นั้น ซึ่งควรเป็น
ข้อมูลที่เก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ 
    (ค) ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้สมัคร   
เข้ารับการคัดเลือกทุกคน 
   2.4 ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนจากการดำเนินการคัดเลือกแล้วจัดลำดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุดและให้พิจารณาผู้ที่มีอยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้ ง
ก่อนผู ้ที ่อยู่ในลำดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดลำดับผู้ที่                   
คะแนนเท่ากัน ดังนี้ 
   (ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน 
   (ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง                
ในตำแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
   (ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า 
   (ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
   (จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า 
   (ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
   (ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า 
   2.5 เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับตามผล
คะแนนรวม โดยให้ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพื่อจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกตามลำดับต่อไป 
   2.6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั ้งผู ้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
ตามลำดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
   2.7 ในกรณีที ่มีผู ้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมี
ตำแหน่งว่างเพิ่มอีก  ก็อาจให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งผู ้ได้รับการคัดเลือกที่อยู่ในลำดับที่ถัดไป                     
ตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ดำรงตำแหน่งได้ ภายใน 60 วัน หรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้                   
ทั้งนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ 108  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลรายงานการดำเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
  (1) ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 1 ชุด และสำเนาประกาศรับสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก 2 ชุด ไปยังสำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ                        
โดยให้ส่งสำเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ทราบด้วย 
  (2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้นให้องค์การบริหารส่วนตำบล รายงานไปยังคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก โดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้  
      - สำเนาบัญชีการกรอกคะแนน  1  ชุด 
      - สำเนาประกาศผลการคัดเลือก 1  ชุด 
  (3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และอื่นๆ 
นอกจากที่กำหนดไว้เดิม ให้รายงานสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) โดยด่วนที่สุด 



หน้า 45 จาก 138 
 

หน้า 45 จาก 138 
 

  (ความในข้อ 103 ข้อ 104 ข้อ 105 ข้อ 106 ข้อ 106 ข้อ 107 และข้อ 108 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อ 4               ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547)          
 

หมวด  5 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

………………………………... 
 
  ข้อ 109  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ใดในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอ่ืน                       
ที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ซึ่งกำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู ้นั้น                  
นำมาสมัครสอบแข่งขัน 
  การร้องขอให้ดำเนินการสอบแข่งขัน การดำเนินการสอบแข่งขัน การข้ึนบัญชีการสอบแข่งขัน 
การใช้บัญชีการสอบแข่งขัน การขอใช้บัญชีและการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
              มิให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 111 ข้อ 116 ข้อ 117 
ข้อ 123 ข้อ 129 และข้อ 133 
  (ความในข้อ 109 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์                    เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2550)          
  ข้อ 110  ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในลำดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด 
ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือขาดคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจากคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) อยู่ก่อนหรือ
ภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นไม่ได ้
  ข้อ 111  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการองค์การ
บริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจบรรจุบุคคล                 
ที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญสูงเข้ารับราชการในฐานะผู้ชำนาญการในองค์การบริหารส่วนตำบล  
  ข้อ 112  องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล                  
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ชำนาญการจะต้องมี
ลักษณะต่อไปนี้ 
  (๑) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความจำเป็นที่จะต้องใช้
บุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในระดับผู้ชำนาญการ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และความชำนาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน  
  (๒) มีการกำหนดตำแหน่งผู้ชำนาญการ เพื่อรองรับลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบตาม (1)  
โดยพิจารณากำหนดระดับตำแหน่งให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในตำแหน่งนั้น เป็นตำแหน่ง
ระดับอาวุโส ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ 
  ข้อ 113  กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการ                
ที่จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ชำนาญการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เสนอเหตุผลและความ
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จำเป็น คำชี้แจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ มีความรู้ความ สามารถ  
และความชำนาญงานสูงในระดับผู้ชำนาญการ แล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานในตำแหน่ง              
ที ่ขอบรรจุและแต่งตั ้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทำงาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา                          
ตามแบบท่ีกำหนดท้ายประกาศนี้  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา 
  ในเหตุผลคำชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตำแหน่งที่จะบรรจุ และระดับตำแหน่ง  
  (2) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตำแหน่งที่จะบรรจุ 
  (3) เหตุผลความจำเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
  (4) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้ 
  ข้อ 114  กรณีที ่องค์การบริหารส่วนตำบลขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ 113                   
แต่ยังมิได้กำหนดตำแหน่งผู้ชำนาญการตามที่กำหนดในข้อ 112 (2) ให้องค์การบริหารส่วนตำบล เสนอขอ
กำหนดตำแหน่งผู ้ชำนาญการขึ ้นใหม่หรือปรับเกลี ่ยจากตำแหน่งอื ่นให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล                           
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนทั้งนี้ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในหมวด 2 ว่าด้วยการกำหนด
ตำแหน่ง หรือการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลแล้วแต่กรณี  
  ข้อ 115  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้เห็นชอบการบรรจุ
บุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู ้ชำนาญการ ในตำแหน่งใด ระดับใดแล้ว ให้กำหนดอันดับเงินเดือน                     
และข้ันเงินเดือนที่จะให้ได้รับ โดยขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ำกว่าจุดกึ่งกลางระหว่าง               
ขัน้สูงและข้ันต่ำของอันดับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 
  ข้อ 116  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่า
ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งได้                  
ในกรณีดังนี ้
       (1)  การบรรจุและแต่งตั้งผู ้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหาร                  
ส่วนตำบล เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  
  (2)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
(ก.อบต.) กำหนดให้คดัเลือก เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
  (3)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
(ก.อบต.จังหวัด) อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล
โดยเฉพาะ 
  (4)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึงลำดับที่     
ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 
  (5)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจาก
ไดม้ารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 
  ข้อ 117  พนักงานส่วนตำบลผู ้ใดถูกสั ่งให้ออกจากราชการเพื ่อไปรับราชการทหาร                      
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระทำการใด ๆ ในระหว่าง
รับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และผู้นั้น                        
ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในหมวด 1 หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็น
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พนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลเดิม ภายในกำหนดหนึ ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ว ันพ้น                      
จากราชการทหาร ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลได้ 
  พนักงานส่วนตำบล ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้นับวันรับราชการ
ก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและวันรับ
ราชการเมื ่อได้ร ับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพื ่อประโยชน์ตามประกาศนี้                           
และตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือนว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
  ข้อ 118  เมื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนตำแหน่งในระดับเดียวกันไว้สำหรับบรรจุผู ้นั้น                   
กลับเข้ารับราชการ 
  ข้อ 119  พนักงานส่วนตำบลผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามข้อ 118 หากผู้นั้น
ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลเดิม จะต้องยื่นคำขอพร้อมด้วยหนังสือรับรอง
ประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร 
  ข้อ 120  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร  
ตามข้อ 119  หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทำการใด ๆ           
ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง   
และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อีกทั้งผู้นั้นได้ยื่นคำขอบรรจุกลับเข้ารับราชการภายใน 
180 วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานส่วนตำบลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิมที่สงวนไว้  โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้ 
  (1)  ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี 
ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม
ได้ไม่เกินครึ่งขั้น 
  ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนำเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับ
เข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น   
  (2)  ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผู ้มีอำนาจสั่ง
บรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม
ได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 
  (3)  ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้ งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษของปี                 
ที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้สั่ง
บรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพิ่มจาก (2) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นสำหรับ
ระยะเวลาที่คำนวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคำนวณครั้ง สุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน 
ให้พิจารณาคำนวณตามเกณฑ์ (1) วรรคสอง 
  ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิมตาม (1)  (2) หรือ (3) นั้น จะต้องไม่ได้รับประโยชน์
มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่ง
ระดับเดิม 
  ข้อ  121 ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ขึ ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน
ดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนตำบลด้วย 
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  ข้อ 122  พนักงานส่วนตำบลที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายและ
ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลเดิม ภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้นำความที่กำหนดไว้ในข้อ 119 และข้อ 120 มาใช้บังคับแก่พนักงาน
ส่วนตำบลที่กล่าวถึงโดยอนุโลม   
  ข้อ 123  พนักงานส่วนตำบลผู ้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการไป
ปฏิบัติงานใด ๆ ซึ ่งให้นับเวลาระหว่างนั ้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลาราชการ                       
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในกำหนดเวลาที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ 
  ข้อ 124  เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลผู้ใดออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ    
ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณากำหนดตำแหน่งในระดับเดียวกันสำหรับบรรจุผู ้นั้น                   
กลับเข้ารับราชการภายในกำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว 
  ข้อ 125  ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนตำบลเดิม                     
จะต้องยื่นคำขอบรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการทำงานตามแบบที่กำหนด ก่อนวันสิ้นสุดกำหนดเวลา
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ  ไม่น้อยกว่า 30 วัน  
  ข้อ 126  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบเอกสารและประวัติการทำงานตามข้อ 125 
หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและผู้นั ้นมีประวัติในการทำงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มี                  
ความเสียหายและยื ่นคำขอบรรจุกลับภายในกำหนด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั ่งบรรจุผู ้นั ้นกลับ                  
เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้  
  (1) ในกรณีที่ผู ้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าว                     
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยให้รับเงินเดือน          
ในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งข้ัน 
  ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อนำเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ   
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น  
  (2) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวครบ 
1 ปี ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 
  (3) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่ 
1 ปี ขึ้นไปเศษของปีที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ 
6 เดือน ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมเพิ่มจากข้อ (2) ได้อีกไม่เกิน
ครึ่งขั ้นสำหรับระยะเวลาที่คำนวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคำนวณครั้ งสุดท้าย                    
แต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณาคำนวณตามเกณฑ์ ข้อ (1) วรรคสอง 



หน้า 49 จาก 138 
 

หน้า 49 จาก 138 
 

  ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นั้น จะต้องไม่ได้รับ
ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสำหรับตำแหน่งระดับเดิม 
  ข้อ 127  ในการบรรจุผู ้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหากผู้ใด        
ไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ ่มต้นจากระดับ 3 ขึ ้นไป ซึ ่งต้องใช้วุฒิ              
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายพนักงานส่วนตำบลด้วย 
  ข้อ  128  พนักงานส่วนตำบลที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหาย และประสงค์       
จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมภายในกำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ         
แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้นำความที่กำหนดไว้ในข้อ 125 และข้อ 126 มาใช้บังคับแก่
ข้าราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 
  ข้อ 129   (ยกเลิก) 

ข้อ 130   (ยกเลิก) 
ข้อ 131   (ยกเลิก) 
ข้อ 132   (ยกเลิก) 

  (ข้อ 129 ข้อ 130 ข้อ 131 และข้อ 132 ถูกยกเลิกโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงาน        ส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้ว
กลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 25631) 
  ข้อ 133  การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นผู้ขอ
โอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบลให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในหมวด 8 
  ข้อ 134  ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด  
  ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง                       
ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง  
  กรณีมีเหตุผลความจำเป็น ก.อบต.อาจอนุมัติให้แต่งตั ้งพนักงานส่วนตำบลที่มีคุณสมบัติ                    
ต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็ได ้
  (ความในข้อ 134 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2550) 
  ข้อ 135  ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด
ในองค์การบริหารส่วนตำบล หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เบื้องต้นโดยไม่ได้รับ
การยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้
ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจาก      
ทางราชการก่อนมีคำสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออก                
เพ่ือรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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                  ข้อ 136  ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด                 
ในองค์การบริหารส่วนตำบล หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นโดยไม่ได้รับ
การยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นของพนักงานส่วนตำบล หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องห า               
อยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแต่งตั้ งจากบัญชี               
ผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการโดยพลัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึง                
การใดท่ีผู้นั้นปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่จะได้รับ หรือมีสิทธิ
จะได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่าเป็นการ
สั่งให้ออก เพ่ือรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  (ความในข้อ 136 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์                    เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550) 
  ข้อ 137  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  ข้อ 138  ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลให้มีการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน และการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องดำเนินการในรูปคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่ ผ่านการประเมิน 
และมีความเห็นว่าไม่ควรให้รับราชการต่อไป ก็ให้สั ่งให้ผู ้นั ้นออกจากราชการได้โดยได้รับความเห็นชอบ                   
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  ผู ้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่าผู ้น ั ้นไม่เคยเป็นพนักงาน                     
ส่วนตำบลแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใด
ที่ได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ข้อ 139  ให้ผู ้ได้รับการบรรจุจากผู ้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที ่มีเหตุ       
พิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล และข้าราชการ
ประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานส่วนตำบล ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
  ข้อ  140  ภายใต้บังคับข้อ 149 (2) ให้ผู ้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล              
ตามข้อ 139 ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นต้นไป 
    ให้ผู ้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างจริงจัง             
มีความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรรบุคคล
เข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ข้อ 141 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ              
หน้าที ่ราชการได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู ้ที ่ใช ้ในการปฏิบัติหน้าที่       
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถ  
ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณ
และการรักษาวินัย    
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  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ                               
ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล                                         
(ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 
  ข้อ 142  ให้ผู ้บังคับบัญชาหรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ        
หน้าที่ราชการ 
  ให้ผู ้มีหน้าที ่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการ มอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติ           
หน้าที่ราชการปฏิบัติ และแจ้งให้ผู ้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน                   
การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
  ข้อ 143  ให้ผู ้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทำรายงานการปฏิบัติหน้าที ่ราชการของตน       
เสนอผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
  ข้อ 144  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจำนวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้ง
จากผู้มีหน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน พนักงานส่วนตำบล ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน 
  ข้อ 145  ให้คณะกรรมการทำหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที ่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้                          
ในข้อ 141 ทำการประเมินสองครั ้ง โดยประเมินครั ้งแรกเมื ่อทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการมาแล้ วเป็นเวลา                        
สามเดือน และประเมินครั้งที่สองเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือน เว้นแต่คณะกรรมการไม่อาจ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้ลาคลอดบุตร ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ
การเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเม่ือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 
  ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ 149 (2) เมื่อครบกำหนด
ระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง 
  ข้อ 146  ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีมี
กรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจทำความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 
  ข้อ 147  เมื่อคณะกรรมการได้ดำเนินการตามข้อ 145 แล้ว ให้ประธานกรรมการประเมินผลฯ 
รายงานผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ 
  (1)  ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 141 ให้รายงาน
เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตามข้อ 149 (2) แล้ว 
  (2)  ในกรณีที่ผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 141 ให้รายงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง 
  ข้อ 148  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรายงานตามข้อ 147 (1) แล้วให้ประกาศว่า              
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั ้นทราบ และ                        
รายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายใน                  
ห้าวันทำการนับแต่วันประกาศ 
 
  ข้อ 149  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรายงานตามข้อ 147 (2) ให้ดำเนินการดังนี้ 
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  (1)  ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 147 และมีคำสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
พร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และส่งสำเนาคำสั่งให้ออกไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่มีคำสั่ง 
  (2)  ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปจน
ครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ ่งเป็นเวลาสามเดือน                               
แล้วแต่กรณี ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู ้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีหน้าที่ดูแล                         
การทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื ่อทำการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลาที่
ขยายแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ร ับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการ                           
ของผู้นั้นยังต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
โดยนำความใน (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 150  การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวันที่                  
ผู ้ทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการด้วย และให้                     
นับวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้นของ
เดือนสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายของ
เดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา 
  ข้อ 151  พนักงานส่วนตำบลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ใดได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลอีก ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 
  (๑) กรณีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือ
สูงขึ้น ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับตำแหน่งเดิม       
ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
  (2) กรณีย้ายไปดำรงตำแหน่งในสายงานเดิม ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตำแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปดำรงตำแหน่งในต่างสายงานให้เริ่มทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
  (3) กรณีโอนมาดำรงตำแหน่งใหม่ ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตำแหน่งเด ิ
  (4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร                 
เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตำแหน่งเดิม 
  ข้อ 152  พนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดแล้ว หากภายหลังปรากฏว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแต่งตั้งผู้นั ้นให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกับตำแหน่งเดิมที่ผู้นั ้นมี
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คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ และ   
การรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ ได้รับแต่งตั้ง              
ให้ดำรงตำแหน่งทีผู่้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้รับเงินเดือนในขั้น      
ที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
ที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 
               ข้อ 153 องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างในทุกกรณี ให้รายงาน
ตำแหน่งว่างต่อ ก.อบต.จังหวัด ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง เว้นแต่กรณีเกษียณอายุราชการ              
ให้รายงานล่วงหน้าได้ก่อน 60 วันนับถึงวันเกษียณอายุราชการ แล้วให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลใดได้มีหนังสือรายงานตำแหน่งว่างต่อสำนักงาน ก.อบต.จังหวัด แล้ว 
และประสงค์ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การคัดเลือก     
เพื่อรับโอน การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง              
ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ หรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจ           
ให้ประกาศวิธีการสรรหาตามความประสงค์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งเมื่อมีการรายงานตำแหน่งว่างต่อสำนักงาน              
ก.อบต.จังหวัด แล้ว และต้องเสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ต่อสำนักงาน ก.อบต.จังหวัด 
เพื่อขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.จังหวัด ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง เมื่อครบกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นไม่ได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารที่ว่างต่อ
สำนักงาน ก.อบต.จังหวัด เพื่อเสนอ ก.อบต.จังหวัด พิจารณา ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งตำแหน่งว่างต่อ
สำนักงาน ก.อบต.จังหวัด เพื่อให้มีการดำเนินการสรรหาตามข้อ 5 ของประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4)              
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 ต่อไป และให้ถือว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การคัดเลือก
เพื่อรับโอน การรับโอนในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน การบรรจุกลับเข้ารับราชการหรือการโอนลด               
ระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจในครั้งนั้นเป็นอันสิ้นสุด ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล และ ก.อบต.จังหวัด 
ต้องจัดทำทะเบียนกำกับไว้เป็นหลักฐาน และหมายเหตุในแผนอัตรากำลังให้ชัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการดำเนินการ
สรรหาของ ก.อบต. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี” พร้อมทั้ง ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลและเลขานุการ 
ก.อบต.จังหวัด ลงลายมือชื ่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ ในแผนอัตรากำลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้สงวน               
ตำแหน่งที่ว่างเพ่ือแต่งตั้งจากบัญชี การสรรหาของ ก.อบต. หรือ ก.อบต.จังหวัด เท่านั้น 
  (2) กรณี ก.อบต. ได้ดำเนินการสรรหาตาม (1) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือ        
มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว แต่องค์การบริหารส่วนตำบลยังมีตำแหน่งว่าง           
ที่ได้รายงาน ก.อบต. เหลืออยู่ ก.อบต. อาจกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสรรหาพนักงานตำบล 
สายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่าง
มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การรับโอนก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำเนินการ                   
ในแต่ละครั ้งให้เป็นไปตามที่ ก.อบต. กำหนด เมื่อดำเนินการแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลใดได้เสนอชื่อ                 
ผู ้ที ่จะแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู ้บริหารที ่ว ่างต่อสำนักงาน ก.อบต.จังหวัด เพื ่อขอความเห็นชอบ                        
ต่อ ก.อบต.จังหวัด ภายในระยะเวลาที่ ก.อบต.จังหวัด กำหนดแล้ว ก.อบต.จังหวัด จะมีมติภายหลังระยะเวลา               
ที่กำหนดก็ได้ ทั้งนี้ หากมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง เนื่องจากการย้าย การโอน การรับโอน หรือองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลใดไม่ได้เสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเพ่ือขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต.
จังหวัด ภายในระยะเวลาที่ ก.อบต.กำหนด ให้ถือว่าการดำเนินการสรรหาเกี่ยวกับการย้าย การโอน การรับโอนนั้น
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เป็นอันสิ้นสุด และให้องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นแจ้งตำแหน่งว่างต่อ ก.อบต.เพื่อให้มีการดำเนินการสรรหา    
ตามข้อ 5 ของประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู ้บริหาร (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที ่ 12 มีนาคม 2564 ต่อไป ในการนี้                   
องค์การบริหารส่วนตำบล และ ก.อบต.จังหวัด ต้องจัดทำทะเบียนกำกับไว้เป็นหลักฐาน และหมายเหตุในแผน
อัตรากำลัง ให้ชัดเจนว่า “อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.อบต.” พร้อมทั้งให้นายกองค์การบริการส่วนตำบล
และเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ในแผนอัตรากำลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
และให้สงวนตำแหน่งที่ว่าง เพ่ือแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของ ก.อบต. เท่านั้น 
  (ความในข้อ 153 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์                    เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2564) 
 

หมวด  6 
การย้าย 

……………………………. 
 

ข้อ ๑๕๔  การย้ายพนักงานส่วนตำบล ผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีก
ตำแหน่งหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตรากำลังสามปี 
ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น  

(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 
  (ความในข้อ 154 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 51) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ ๑๕๕  การย้ายพนักงานส่วนตำบลให้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจำเป็นอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย 
  (ความในข้อ 155 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 51) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ ๑๕6  การย้ายพนักงานส่วนตำบลผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน
และประเภทเดิม ให้สั ่งย้ายไปแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขั้ นเดิม ทั้งนี้                     
ต้องเป็นตำแหน่งว่างในแผนอัตรากำลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตำแหน่งเดียวกัน 
  (ความในข้อ 156 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 51) พ.ศ. 2558 
  ข้อ ๑๕๗  การย้ายพนักงานส่วนตำบลผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทำได้ในกรณีเป็นตำแหน่ง
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ประเภทและระดบัเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งสายงานอื่นนั้นในประเภทและระดับเดียวกัน โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
นั้นแต่ไม่จำต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานนั้นหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาก่อนและให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) พนักงานส่วนตำบลผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคำร้องขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสายงานอ่ืนนั้น 
ให้ใช้แบบประเมินตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด   
  (2) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประเมินบุคคลเพื ่อความเหมาะสมกับตำแหน่งของ                       
สายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน 
  (3) ผู้ที ่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นจะต้องได้คะแนนจากผลการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 สำหรับตำแหน่งที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะให้ทดสอบ
ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้วย 
  (4) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตั้งเกินกว่าจำนวนตำแหน่งว่างให้นำคะแนนผลการประเมิน
ของผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทำบัญชีเรียงตามลำดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการพนักงาน       
ส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเห็นควรกำหนดรายการประเมินเพิ่มเติม                   
เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ ก็อาจพิจารณากำหนดเพิ่มเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้จัดเรียงตามลำดับ
อาวุโสในราชการ บัญชีดังกล่าวให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเห็นชอบการแต่งตั้ง
ให้แต่งตั้งเรียงลำดับที่ในบัญชีดังกล่าว 
  (ความในข้อ 157 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 51) พ.ศ. 2558 
  ข้อ ๑๕8  กรณีการย้ายพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และปัจจุบันไม่ได้ดำรง
ตำแหน่ง ในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นไปแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง ในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั ้นจะต้องเป็นผู้ที ่สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกได้ใน
ตำแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิกด้วย  
  กรณีการย้ายได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งโ ดยได้รับ
คุณวุฒิการศึกษาที่ขาดแคลนตามพื้นที่ที ่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยได้รับทุน
รัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ได้รับคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตำบล กำหนดให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี
เหตุพิเศษท่ีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
  (ความในข้อ 158 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 51) พ.ศ. 2558 
  ข้อ ๑๕9  การย้ายพนักงานส่วนตำบลไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภท
ทั่วไป ระดับชำนาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และ
ระดับเชี่ยวชาญ พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งและ
ตรงตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในตำแหน่งนั้นด้วย โดยต้องผ่าน
การประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้ง
พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้ 
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  (1) กรณีการย้ายมาดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมิน
บุคคลและการปฏิบัติงาน 
  (2) กรณีการย้ายมาดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคล 
การปฏิบัติงาน และผลงาน 
  (ความในข้อ 159 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 51) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ 1๖0  การย้ายพนักงานส่วนตำบลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นไปดำรง
ตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ต่างสายงาน ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งของตำแหน่งนั้น และจะต้องเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
  สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงานให้ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู ้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ  
เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด  
  การย้ายพนักงานส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการไปดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นไปดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ผู้นั ้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ      
ตำแหน่งของตำแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกที่กำหนด 
  (ความในข้อ 160 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 51) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ 1๖1  การย้ายพนักงานส่วนตำบลผู้ดำรงตำแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน 
ประเภทที่แตกต่างจากเดิมและระดับที่ต่ำกว่าเดิม หรือย้ายพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ท้องถิ่นหรือประเภทบริหารท้องถิ่นหรือสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
หรือประเภทวิชาการ ให้กระทำได้ต่อเมื่อพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งและผู้นั้นต้องสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
  ในการย้ายพนักงานส่วนตำบลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลต้องพิจารณา
โดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที ่ทางราชการจะได้ร ับ โดยให้ได้ร ับเงินเดือนตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน 
  (ความในข้อ 161 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 10 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 51) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ 1๖2  ในการสั่งย้ายพนักงานส่วนตำบลไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน ให้คำนึงถึง
โอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตำบลในการเลื่อนระดับสูงขึ้นด้วย ซึ่งอาจทำให้พนักงานส่วนตำบลผู้นั้น 
มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่แต่งตั้งใหม่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้ 
  (ความในข้อ 162 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 11 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 51) พ.ศ. 2558) 
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  ข้อ 1๖3  เมื่อมีคำสั่งย้ายพนักงานส่วนตำบลไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดแล้วให้ผู้บังคับบัญชา              
แจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งดังกล่าวให้พนักงานส่วนตำบลผู้นั ้นทราบในวันที่ไปรายงานตัว             
รับมอบหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นต่อไป 
  (ความในข้อ 163 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 51) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ 1๖๓/๑ การย้ายสับเปลี ่ยนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานบริหาร                          
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง                    
โดยจะต้องเป็นผู ้ดำรงตำแหน่งเดียวกัน สำหรับเลขที่ตำแหน่งให้คงไว้ที ่เดิม ส่วนระดับวิทยฐานะและ                         
อัตราเงินเดือนให้ติดตามตัวบุคคลไปกำหนดในตำแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีนี้ให้หมายรวมถึงการย้าย                  
ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างด้วย 
  ข้อ 1๖๓/๒ การย้ายสับเปลี ่ยนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน                            
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเป็นผู ้ออกคำสั่ง                   
แต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งและสาขาวิชาเอกเดียวกัน สำหรับเลขที่ตำแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่วนระดับ        
วิทยฐานะและอัตราเงินเดือน ให้ติดตามตัวบุคคลไปกำหนดในตำแหน่งใหม่ที ่จะแต่งตั ้ง ซึ ่งกรณีนี ้                            
ให้หมายรวมถึงการย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างด้วย 
  ในกรณีที ่มีเหตุผลจำเป็นพิเศษที่ ไม่อาจดำเนินการตามวรรคหนึ ่ง ให้นายกองค์การบริหาร                     
ส่วนตำบลเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาย้ายสับเปลี่ยน                    
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน โดยไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งหรือสาขาวิ ชาเอก
เดียวกันได้เป็นการเฉพาะราย 
  (ความในข้อ 163/1 ข้อ 162/2 ถูกเพ่ิมโดยข้อ 13 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบล    จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 51) พ.ศ. 2558) 
 

หมวด  7 
การโอน 

.................................. 
 
  ข้อ 164  การโอนและรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น โดยความสมัครใจ
ของผู้ขอโอน ให้ดำเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
       (๑) การโอนและรับโอนผู ้สอบแข่งขันได้ ผู ้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที ่จะแต่ งตั้ง หรือ                  
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
เกี่ยวข้องตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
        (๒)  การโอนและรับโอนในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตำแหน่งเดียวกันในตำแหน่ง                     
ที่ว่าง 
        (๓) การโอนและรับโอนโดยการสับเปลี ่ยนกันในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และ
ตำแหน่งเดิม ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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  (4) การโอนและรับโอนในตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดยตำแหน่งต่ำกว่าเดิม 
หรือมาดำรง ตำแหน่งในประเภท สายงานเดิม โดยระดับต่ำกว่าเดิมในองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ                    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
  (5) การโอนและรับโอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าเดิม ตาม (4) แล้วประสงค์ขอโอน  หรือ                            
ขอย้ายไปแต่งตั้งในตำแหน่งเดิม 
  การโอนและรับโอน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ประสานกัน โดยกำหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล          
(ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ที่โอนมาตามที่ 
กำหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล 
  (ความในข้อ 164 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 64) พ.ศ. 2562) 
  ข้อ 165  ในการบรรจุและแต่งตั ้งผู ้สอบแข่งขันได้ หรือผู ้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษ              
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล หรือการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้สอบ
คัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับ
คัดเลือกกรณีที ่มีเหตุพิเศษที ่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู ้สอบคัดเลือกได้  หรือผู ้ได้รับการคัดเลือกนั้น                       
เป็นพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะบรรจุหรือ
แต่งตั้งนั้น เสนอเรื่องการขอรับโอนพนักงานส่วนตำบลผู้นั ้นเพื่อแต่งตั้ งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้                  
ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือกแล้วแต่กรณี                               
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ข้อ 166  ในการโอนพนักงานส่วนตำบลผู้สอบแข่งขันได้ ผู ้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษ                   
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑) กรณีการโอนภายในจังหวัดเดียวกันให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะรับโอนมีหนังสือแจ้ง
ความประสงค์จะรับโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ที่จะโอนทราบ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลของ
ผู้ที่จะโอน เสนอเรื่องการให้โอนพนักงานส่วนตำบลนั้น ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  (๒) กรณีการโอนต่างจังหวัดกัน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะรับโอนมีหนังสือแจ้งความ
ประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลของผู้ที่จะโอนทราบ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ที่จะโอน เสนอเรื่องการให้โอนพนักงาน
ส่วนตำบลให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ข้อ 167  ในการออกคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะรับโอน 
และการออกคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสังกัดเดิมตาม
มติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ของแต่ละแห่งตามข้อ 165 และข้อ 166                     
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่งประสานกัน เพื่อออกคำสั่งการรับโอนพนักงานส่ วนตำบล และการให้
พนักงานส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งและหน้าที่ โดยกำหนดให้มีผลในวันเดียวกัน   
  ข้อ 168  ให้พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือก
ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือน  ดังนี้ 



หน้า 59 จาก 138 
 

หน้า 59 จาก 138 
 

  (1)  กรณีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ำกว่า หรือเท่าคุณวุฒิ
ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ได้รับอยู่เดิม 
  (2)  กรณีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่าเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ำกว่าหรือเท่า
คุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
เงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิ เศษไม่จำเป็นต้องดำเนินการ
สอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่
พนักงานส่วนตำบลจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้ายประกาศนี ้
  (3)  กรณีแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับต่ำกว่าเดิม และผู ้นั ้นได้ร ับเงินเดือนสูงกว่า           
คุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณี                     
ที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิ ม                
ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่พนักงานส่วนตำบลจะได้รับเมื่อได้รับการแต่ งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง                  
ท้ายประกาศนี้ และหากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง
ดำเนินการสอบแข่งขันนั้น 
  ข้อ 169  ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ               
ให้พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ             
ที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิก็ได้                         
หากมีการระบุเงื ่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ในประกาศสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกในกรณีที ่มี                  
เหตุพิเศษท่ีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันในครั้งนั้น 
  ข้อ 170  ให้พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ หรือ
ได้รับคัดเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ได้รับเงนิเดือนตามที่กำหนดในหมวด 3 ว่าด้วย
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแล้วแต่กรณีแทน 
                   ข้อ 170  ทวิ กรณีพนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับอนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้
ไปสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นแล้ว 
เมื่อประสงค์จะโอนไปดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกได้นั้น นายกองค์การบริหาร                
ส่วนตำบลต้องเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบให้พ้นจากตำแหน่ง โดยออกคำสั่ง
ให้พ้นจากตำแหน่งวันเดียวกันกับคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รับโอน                 
เว้นแต่ผู ้นั ้นอยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือกรณีอื่นที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
เห็นสมควรให้ชะลอการโอน 
  กรณีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล สามารถมีมติเห็นชอบให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งและหน้าที่ได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งคำสั่งรับโอนจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จะรับโอน โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลทุกครั้ง แล้วรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลทราบ 
  (ความในข้อ 170 ทวิ ถูกเพ่ิมโดยข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์                เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่16) พ.ศ. 2548) 
  ข้อ 171 การโอนและการรับโอนตามข้อ 164 (2) เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอเรื่อง       
ขอความเห็นชอบการรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการ
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พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจมีมติเห็นชอบให้รับโอนพนักงานส่วนตำบลจากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืน 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ดำรงตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตำแหน่ง
เดียวกันกับตำแหน่งที ่ว ่าง และประสงค์ขอโอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น         
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและ
รับโอนนั้นแล้ว และเมื ่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว                         
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกคำสั่งรับโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตำแหน่งเดียวกัน
กับตำแหน่งที่ว่าง โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม และให้แจ้งคำสั่งรับโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพ่ือออกคำสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
  ข้อ 172 กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลใดประสงค์ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหารที่ว่าง โดยการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอน 
จำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน ดังนี้ 
  (๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 1 คน          ประธานกรรมการ 
  (๒) ผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล   เป็นกรรมการ 
        (ก.อบต.จังหวัด) 2 คน 
   (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน        เป็นกรรมการ 
  (4) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้แทน   เป็นกรรมการ 

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน                 
   (5) ท้องถิ่นจังหวัด      เป็นกรรมการ 
  (6) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล       เป็นกรรมการ 
  (7) ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง เป็นเลขานุการ 
  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ประสงค์เป็นกรรมการตาม (4) ให้แต่งตั้งผู้ที่   
นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลมอบหมายเป็นกรรมการแทน 
  กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตาม (2) 
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือข้าราชการที ่ม ีตำแหน่งตั ้งแต่ระดับชำนาญการขึ ้นไป                               
ในสังกัดส่วนราชการนั้น หรือนายอำเภอในจังหวัดนั้น 
  กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม (3) ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มี
ความรู้ความสามารถหรือผู้มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารการปกครอง ด้านกฎหมาย และ 
งานด้านท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าว 
  เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนตาม (7) ให้นายกองค์การบริหาร     
ส่วนตำบล พิจารณาแต่งตั้งจากพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
  ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน ทำหน้าที ่ในงานด้านธุรการต่าง ๆ           
ของคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 
    (ความในข้อ 171 และข้อ 172 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 64) พ.ศ. 2562) 
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               ข้อ 173  หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที ่มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอน ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
เพ่ือแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามท่ีกำหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 174  ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและได้
แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แล้วประกาศผลการคัดเลือกเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณารับโอน 
  ข้อ 175  การโอนและการรับโอนตามข้อ 164 (3) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะรับโอน
และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอมในการโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยน
ตำแหน่งดังกล่าว 
      เมื ่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว                 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกคำสั่งรับโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตำแหน่งเดิม      
โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม และให้แจ้งคำสั่งรับโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพ่ือออกคำสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
  ข้อ 176  การโอนและการรับโอนตามข้อ 164 (4) กระทำได้ต่อเมื่อพนักงานส่วนตำบลหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นผู้นั้นสมัครใจ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื ่นที ่เกี ่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนนั ้นแล้ว เมื ่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล              
(ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกคำสั่งรับโอน         
โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน และให้แจ้งคำสั่งรับโอน ให้องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพ่ือออกคำสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
  ข้อ 177  การโอนและการรับโอนตามข้อ 164 (5) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรับโอน
หรือย้ายผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งได้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)        
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม 
  พนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม     
โดยตำแหน่งต่ำกว่าเดิมตามข้อ 167 หากประสงค์จะโอนไปดำรงตำแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีคำสั่งให้โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้             
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยการออกคำสั่ง   
ให้โอนต่อเม่ือได้รับแจ้งคำสั่งรับโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนแล้ว 
  ข้อ 178  กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและ   
การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ ง                  
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้นำชุมชน และไม่สามารถ
ดำเนินการโอนพนักงานส่วนตำบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักความสมัครใจได้  ให้ถือปฏิบัติ    
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 
  (ความในข้อ 175 ข้อ 176 ข้อ 177 และข้อ 178 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล                       แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 64) พ.ศ. 2562) 
 
 
 



หน้า 62 จาก 138 
 

หน้า 62 จาก 138 
 

หมวด  8 
การโอนและรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน 

 
ส่วนที ่ 1 

การโอนพนักงานส่วนตำบลไปเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน 
……………………………………. 

 
  ข้อ 179  การโอนพนักงานส่วนตำบลไปเป็นข้าราชการประเภทอื ่น โดยความสมัครใจ                    
ของผู ้ขอโอน เมื ่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลผู ้ใด                        
จากส่วนราชการอ่ืนให้องค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องประสานกัน โดยกำหนดวันที่รับโอน
และให้โอนมีผลในวันเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ     
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วให้นายกองค์การบริหาร                  
ส่วนตำบล ออกคำสั ่งให้โอนและแจ้งคำสั ่งให้โอนให้ส่วนราชการอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง  เพื ่อออกคำสั ่งรับโอน                     
โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน และให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ทราบ 
 

ส่วนที ่ 2 
การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน 

……………………………………. 
 

  ข้อ 180  การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุและแต่งตั้ง                   
เป็นพนักงานส่วนตำบล โดยความสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) การรับโอนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
       (ก) ตำแหน่งที่จะนำมาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน 
       (ข) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับใด ต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้น 
       (ค) ข้าราชการประเภทอื่น หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิ                   
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านั้นขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาก่อน หรือไม่เคย
ได้รับแต่งตั ้ง โดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที ่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน                        
ให้ดำรงตำแหน่งที่ต้องใช้วุฒิ ตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง       
มาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการ ผู้นั ้นจะต้ องเป็นผู ้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง                  
สายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนั้นยังไมย่กเลิก 
       (ง) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ต้องดำเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมินบุคคล    
ผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 
       (จ) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานใด ขององค์การบริหารส่วนตำบลใด 
ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับ     
การคัดเลือกในตำแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่ 
  (2) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตาม (1) ให้ดำเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
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                 (ก) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณีพิเศษ        
ตามข้อ 10 (2) โดยให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์              
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด  
            (ข) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร 
            (ค) การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนในตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 
  การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตามวรรคหนึ่ง มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล 
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องประสานกัน โดยกำหนดวันรับโอนและให้โอนมีผล                                            
ในวันเดียวกัน เพื ่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ                  
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหาร                          
ส่วนตำบล ออกคำสั่งรับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล และให้แจ้งคำสั่งรับโอนให้ส่วนราชการอื่นทราบ 
เพ่ือออกคำสังให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 
  เพื ่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถ ือว่าเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู ้ท ี ่โอนมา                        
ตามทีก่ำหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบล 
  ข้อ 181  การโอนและการรับโอนตามข้อ 180 (2) (ข) กระทำได้โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น 
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน และความชำนาญการของผู้ที่จะขอโอน และประโยชน์ที่ทางราชการ     
จะได้รับ และมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดที ่ออกโดยผู ้มีอำนาจในการออกคำสั ่งบรรจุแต่งตั้ง                       
ตามที่กฎหมายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น ๆ กำหนดว่า ผู้นั้นมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับ
ตำแหน่งบริหารที่จะรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภท
อำนวยการท้องถิ่น หรือสายงานบริหารสถานศึกษา ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลจากผู้ได้รับ     
การคัดเลือก โดยให้มาดำรงตำแหน่งในประเภท สายงาน และระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม 
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้
สำหรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับที่สูงขึ้นตามที่กำหนดในหมวด 1 ว่าด้วยการ    
คัดเลือก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 182  การโอนและการรับโอนตามข้อ 180 (2) (ค) กระทำได้โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลที่จะรับโอนและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว ให้องค์การบริหาร     
ส่วนตำบลเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการรับโอนต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) โดยให้
ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน และความชำนาญการของผู้ ที่จะขอโอน 
และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกคำสั่งรับโอน สำหรับการจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในประเภท สายงาน และระดับใด และให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล        
(ก.อบต.จังหวัด) เป็นผู้กำหนด  
  ข้อ 183  การได้รับเงินเดือนและการได้รับเงินประจำตำแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป
และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 
  (ความในข้อ 179 ข้อ 180 ข้อ 181 ข้อ 182 และข้อ 183 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหาร                ส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 64) พ.ศ. 2562) 
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หมวด  9 
การเลื่อนระดับ 

……………………………………. 
 
 

  ข้อ 184   (ยกเลิก) 
ข้อ 185   (ยกเลิก) 
ข้อ 186   (ยกเลิก) 
ข้อ 187   (ยกเลิก) 
ข้อ 188   (ยกเลิก) 
ข้อ 189   (ยกเลิก) 
ข้อ 190   (ยกเลิก) 

  (ข้อ 184 ข้อ 185 ข้อ 186 ข้อ 187 ข้อ 188 ข้อ 189 และข้อ 190 ถูกยกเลิกโดยข้อ 3 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561) 
  ข้อ 192  การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในระดับที่
สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้เมื่อมีตำแหน่งในระดับนั้นว่างโดยวิธีการคัดเลือก
ตามท่ีกำหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก 
  ข้อ 193  การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้                  
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้  
  (1)  ตำแหน่งผู้บริหารระดบัต้น    
      (ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้                 
ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
                (ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนในระดับต้น 
      (ค) ได้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
      (ง) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 
  (2)  ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง  
      (ก) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
      (ข) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนในระดับกลาง 
      (ค) ได้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
      (ง) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาในระดับดีข้ึนไป 
  ข้อ 194  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารให้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
คัดเลือกที่กำหนดในหมวด 4 สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้แบบประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่กำหนดในหมวด 12 
  ข้อ 195  การแต่งตั้งผู ้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น        
ในองค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 192 ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้                             
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เลื่อนและแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) และให้มีผลไม่ก่อน
วันที่ผ่านการคัดเลือก 
  ข้อ 196  การกำหนดให้ได้รับเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขการให้พนักงานส่วนตำบล ได้รับเงินเดือน                     
ที่กำหนดในหมวด 3 
  ข้อ 197  การเลื่อนพนักงานส่วนตำบลที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทำผิด
วินัยอย่างร้ายแรง หรือมีคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟ้องร้องคดีอาญาขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น       
ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นได้เป็นต้นไป 
 

หมวด  10 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

……………………………………. 
 

  ข้อ  198  พนักงานส่วนตำบลผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมต่อตำแหน่งหน้าที่และปฏิบัติราชการ   
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั ้นมีความชอบจะได้รับ
บำเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคำชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามควรแก่กรณี 
  ข้อ 199  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยคำนึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการ
เป็นพนักงานส่วนตำบล    
  ข้อ 200  การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบล ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด                 
ในหมวดนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา 
  ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบลผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ 
  ข้อ ๒๐๑  ในประกาศกำหนดนี้ 
  “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 
  “ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
  “ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 
  “ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี 
  (ความในข้อ 201 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่53) พ.ศ. 2558)  
  ข้อ ๒๐๒  ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลปีละสองครั้ง
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  (ความในข้อ 202 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ ๒๐๓  การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 
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  (1) ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน  
ในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
  (2) ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน   
ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 
  (ความในข้อ 203 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2558)  
 
  ข้อ ๒๐๔  พนักงานส่วนตำบลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทและระดับที่ได้รับเงินเดือนถึงอัตรา
เงินเดือนขั้นสูงของอันดับหรือระดับเงินเดือนสำหรับประเภทตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น เมื่อได้ รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในร ะดับถัดไป                
ของแต่ละประเภทตำแหน่ง โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิมก่ อน หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม                       
ให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่าแล้วจึงเลื่อนขั้นเงินเดือน เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ 
  (๒) ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง 
  (3) ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น ระดับสูง 
  (ความในข้อ 204 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 62) พ.ศ. 2561) 
  ข้อ ๒๐๕  พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ ง      
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ในครึ่งปีที ่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 202 แล้วเห็นว่า
อยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 
  (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 

(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือได้
ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
  (6) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ การวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  (7) ในครึ ่งปีที ่แล้วมาสำหรับผู ้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู ่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
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  (8) ในครึ ่งปีที ่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั ้งที ่นายกองค์การบริหาร                        
ส ่วนตำบลกำหนดเป็นหนังส ือไว ้ก ่อนแล้ว โดยคำนึงถ ึงล ักษณะงานและสภาพท้องที ่อ ันเป ็นท ี ่ตั้ ง                              
ของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
  (9) ในครึ ่งปีที ่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีว ันลาไม่เกินยี ่ส ิบสามวัน                            
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 
  (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธ ีฮ ัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุด ิอาระเบีย                        
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
  (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
  (ค) ลาป่วยซึ ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน                    
ไม่เกินหกสิบวันทำการ 
  (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป      
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
  (จ) ลาพักผ่อน 

(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

  (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที ่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที ่ม ีส ิทธ ิได้ ร ับเง ินเดือนระหว่างลา                         
ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
  (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
  การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ให้นับเฉพาะวันทำการ 
  (ความในข้อ 205 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่53) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ ๒๐๖  พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้ง     
ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 205 และอยู่ในหลักเกณฑ์
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
  (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ ่งใด         
สิ่งหนึ่งซึ ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ ่มหรือ                
ได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
  (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้เสี ่ยง              
ต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
  (4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
  (5) ปฏิบัต ิงานตำแหน่งหน้าที ่ด ้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื ่อย ยากลำบากเป็นพิเศษ                      
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
  (6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็นผลดียิ ่งแก่
ประเทศชาติ 
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  (ความในข้อ 206 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2558)  
  ข้อ ๒๐๗  การพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลตามข้อ ๒๐๕ และข้อ ๒๐๖                      
ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๒๐๒ มาเป็นหลักในการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้ อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผู้นั้นแล้วรายงานผลการ
พิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู ้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 
  (ความในข้อ 207 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่53) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ ๒๐๘  การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๐๕ (9) ในครึ่ งปีที ่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ผู ้อยู่ในหลักเกณฑ์                 
ตาม  ข้อ ๒๐๕ (5) หรือ (6) หรือ (7) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็ นเกณฑ์พิจารณา                   
ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดโอน เลื่อนตำแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการในหน่วยราชการอื่น                         
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศตามข้อ ๒๐๕ (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นำผลการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงานของผู้นั้น               
ทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  (ความในข้อ 208 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 10 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ ๒๐๙  ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๐๗ ประกอบกับข้อ ๒๑๑ ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตำบลผู้ใด 
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๒๐๕ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับ                
การเป็นข้าราชการ ให้เลื ่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั ้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตำบลผู้นั ้นอยู่ในหลักเกณฑ์                    
ตามข้อ ๒๐๖ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
  ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั ้นให้ได้เพราะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับ                  
โควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานส่วนตำบล                
ผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ
จำนวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีคำสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือน
รวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั ้นเป็นจำนวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจำนวนข้าราชการ                  
ที่ครองตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 
  (ความในข้อ 209 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 11 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2558) 
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  ข้อ ๒๑๐  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมา
ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๐๕ (9) (ช) หรือลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ด้านอาชีพตามข้อ ๒๐๕ (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาสั่งเลื ่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ ่งขั้น                 
ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  (ความในข้อ 210 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ ๒๑๑  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนตำบล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน
ส่วนตำบลทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล 
มีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู ้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานส่ วนตำบล                   
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการ 
  (ความในข้อ 211 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 13 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2558) 
   ข้อ ๒๑๒  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะนำเอาเหตุที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดถูกแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็นเหตุ                      
ในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นไม่ได้ 
  (ความในข้อ 212 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 14 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ ๒๑๓  ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 
และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ ทำให้   
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด               
ลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่
ถ ูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั ่งไม่เลื ่อนขั ้นเงินเดือนซ้ำอีกครั ้งหนึ่ง                            
เพราะเหตุจากการกระทำความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 
  (ความในข้อ 213 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 15 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ ๒๑๔  ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลทำให้
การเลื ่อนขั ้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลผู ้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ในประกาศนี้                          
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาสั่งเลื ่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลผู้นั ้นเสียใหม่ให้เป็นไป                
ตามหลักเกณฑท์ี่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดนี้ 
  (ความในข้อ 214 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2558) 
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  ข้อ ๒๑๕  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ 
ในวันที่ 30 กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 
  (ความในข้อ 215 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2558) 
  พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น ตามข้อ ๒๐๕ 
เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทำงานสายตามที่กำหนด หรือเหตุจำเป็น
นอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบลผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำเสนอ ก.อบต.จังหวัดพร้อมด้วยเหตุผล 
เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 
  (ความในข้อ 215 วรรคสอง ถูกเพิ่มโดยข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบล                      จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ ๒๑๖  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
แต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
  (ความในข้อ 216 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 18 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ 217  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ให้ดำเนินการตามข้อ 199 โดยให้
องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวดนี้                
และให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื ่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลทุกตำแหน่ง                
ตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว 
  ข้อ 218  การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับ
พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ถือปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี               
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 และระเบียบของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยอนุโลม 
  (ความในข้อ 218 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2558) 
 
  ข้อ 218/1  การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับ
พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 4 หมายความ ดังนี้ 
  “โควตา” หมายความว่า ร้อยละ 15 ของจำนวนข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ครองตำแหน่ง
อยู่  ณ วันที่ 1 มีนาคม หากคำนวณแล้วมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจำนวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้ง 
  “วงเง ินเล ื ่อนขั ้นเง ินเด ือน” หมายความว ่า จำนวนเง ินร ้อยละ 6 ของอัตราเง ินเด ือน                              
ของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ครองตำแหน่งอยู ่ณ วันที่ 1 กันยายน 
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  ข้อ 218/2  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาจัดสรรโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน 
โดยแบ่งกลุ่มพนักงานส่วนตำบล หรือลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
  (1) พนักงานส่วนตำบลสามัญ และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ แยกออก 
เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
       (ก) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส)  
กลุ ่มผู ้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ)                      
กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) และศึกษานิเทศก์ที่ไม่มีวิทยฐานะและมีวิทยฐานะรับเงินเดือน
ในอันดับ คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 
       (ข) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่น (ระดับสูง) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (ระดับสูง) และศึกษานิเทศก์ที่ไม่มี
วิทยฐานะและมีวิทยฐานะรับเงินเดือน ในอันดับ คศ.4 และ คศ.5 
  (๒)  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
                   (ก) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือตำแหน่งที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือนในอันดับ     
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 
                   (ข) กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือตำแหน่งที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือนในอันดับ 
คศ.4 และ คศ.5 
          (๓) ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำแหน่งให้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
  (ความในข้อ 218/1 และข้อ 218/2 ถูกเพ่ิมโดยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2558) 
  (ความเฉพาะในส่วนที่บังคับใช้กับพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งในสาย
งานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งในสาย
งานนิเทศการศึกษา เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ถูก
ยกเลิกโดยข้อ 3 (๑) และ (๒) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากร                 ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2562) 
  ข้อ 219  พนักงานส่วนตำบลผู ้ใดถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที ่ราชการ                  
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อป ระโยชน์ในการคำนวณ
บำเหน็จบำนาญ ทั้งนี้ ให้นำกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  ข้อ 220  ให้ผู ้บังคับบัญชาชั้นต้นของพนักงานส่วนตำบลผู้ถึงแก่ความตายเนื่ องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นผู ้มีหน้าที ่รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื ่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ              
โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตามวรรคหนึ่ง 
ให้กำหนดรายละเอียด ดังนี้ 
  ชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ถึงแก่ความตาย และประวัติการรับราชการของพนักงานส่วนตำบล     
ผู้ถึงแก่ความตาย 
  รายงานเหตุที่พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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  ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพื ่อประโยชน์                     
ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ 
  สำเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย 

 เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา  
     ข้อ 221  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จำนวน ไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน                 
กรณีพิเศษของพนักงานส่วนตำบลผู้ถึงแก่ความตายเพ่ือประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ 
  ข้อ 222  ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณพิีเศษตามข้อ  220 โดยให้พิจารณา ดังนี้ 
  พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  เหตุที ่ทำให้ถึงแก่ความตาย มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู ้ตาย                  
หรือจากความผิดของผู้ตาย 
  ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการ
คำนวณบำเหน็จบำนาญ 
  ข้อ 223  เมื ่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ 222 แล้ว ให้เสนอความเห็นในการ
พิจารณาการเลื ่อนขั ้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบลผู ้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพื ่อประโยชน์                         
ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือพิจารณา 
  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ                  
และความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                        ข้อ 224  การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ผู้ถึงแก่ความตาย
เนื ่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีอำนาจสั่งตามมติ                 
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามข้อ 223 โดยให้มีผลเพื่อประโยชน์ในการคำนวณ
บำเหน็จบำนาญเท่านั้น 
 

หมวด  11 
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน 

…………………………………… 
 

  ข้อ 225  ให้องค์การบริหารส่วนตำบล มี 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญ 
ระดับสูง และประเภทพิเศษ และให้นำการกำหนดประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลมาพิจารณากำหนด
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลใดจะอยู่ในประเภทใด                   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
  (ความในข้อ 225 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์                 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563) 
  ข้อ 225/1  การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ได้แก่ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ให้เป็นระดับใดนั้น                         
ขึ้นอยู่กับประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล  
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  สำหรับตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ จะเป็นระดับใดนั้น 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนระดับ 
  ข้อ 225/2 องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ ให้มีระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้ 
        (๑) ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น 
ระดับกลาง      
       (๒) ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนไม่เกิน 2 อัตรา ให้เป็น
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น โดยอาจปรับปรุงเป็นระดับกลางได ้จำนวน 1 อัตรา  
       (๓) ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้อำนวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน                      
ให้เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น หรือระดับกลาง   
         (๔) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายในแต่ละส่วนราชการ มีจำนวนไม่เกิน 2 ฝ่าย ให้เป็น
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
      (5) การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
หัวหน้าส่วนราชการ จากระดับต้นเป็นระดับกลาง นั้น ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
พิจารณาเห็นชอบภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
           (5.1) ภาระค ่าใช ้จ ่ ายด ้านการบร ิหารงานบ ุคคลตามมาตรา 35 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในปีที่ผ่านมาและปีที่ขอปรับปรุงตำแหน่ง
เฉลี่ยรวมกันแล้ว ไม่เกินร้อยละ 35 โดยให้คำนวณภาระค่าใช้จ่ายตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
          (5.2) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
                  (5.2.1) การกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร                 
ส่วนตำบลเป็นตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา ให้ประเมินค่างาน สำหรับปริมาณงาน
และคุณภาพของงานให้พิจารณาจากคำสั่งซึ ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้มอบหมายให้ตำแหน่งรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเลขที่ตำแหน่งนั้น รับผิดชอบกลั่นกรองงานส่วนราชการประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
ระดับกลาง อย่างน้อย 1 ส่วนราชการ 
        (5.2.2) การกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็น
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ต้องผ่านการประเมินค่างานตามท่ี ก.อบต. กำหนด 
  ข้อ 225/3  องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ ระดับสูง ให้มีระดับตำแหน่งสายงาน                    
ผู้บริหาร ดังนี้ 
       (๑) ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง          
       (2) ตำแหน่งรองปลัดองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล ม ีจำนวนไม ่ เก ิน 2 อ ัตรา                                
ให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง 
       (3) ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู ้อำนวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน                  
ให้เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง  
       (๔) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ให้เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น    
  การกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง ได้         
โดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด และ ก.อบต. และผ่านเกณฑ์ประเมินด้านเกณฑ์พื้นฐาน เกณฑ์ปริมาณงาน 
และเกณฑ์ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  เกณฑ์พ้ืนฐาน ให้ผ่านการประเมิน 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
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  (1) การตรางบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลต้องตรางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีและฉบับเพิ ่มเติม (ถ้ามี) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินกู ้ เงินอุดหนุนที ่รัฐจัดสรร                        
เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพ่ิมที่เก่ียวกับเงินเดือนหรือเงินค่าจ้าง ตั้งแต่ 80 ล้านบาท ขึ้นไป 
 
  (2) ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและในปีที่ขอ          
มีค่าเฉลี่ยรวมกันไม่เกินร้อยละ 35 โดยในปีงบประมาณที่ขอนั้นให้คำนวณตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี             
รวมภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนจากการปรับปรุงตำแหน่งและภาระค่าใช้จ่ายซึ่งรองรับผู้ดำรงตำแหน่งเดิม 
  (3) ความพร้อมด้านโครงสร้างอัตรากำลัง ตำแหน่งสายงานผู้บริหารต้องไม่มีอัตราว่างและ        
สายงานผู้ปฏิบัติต้องว่างไม่เกินร้อยละ 20 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ในปีที่ขอประเมิน ยกเว้นเป็นตำแหน่งว่าง       
จากการร้องขอให้ ก.อบต. ดำเนินการสรรหาให้ 
  (4) งบเพื ่อการพัฒนา หมายถึง องค์การบร ิหารส่วนตำบลตรารายจ่ายเพื ่อการลงทุน                        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ด้านบุคลากร ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน งบอุดหนุนเกี่ยวกับ
กิจการไฟฟ้า ประปา หรือด้านการศึกษา หรืองบเพื่อการพัฒนาอื่นที่ ก.อบต. เห็นชอบ โดยสำนักงาน ก.อบต.           
แจ้งเป็นหนังสือ ในปีที่ผ่านมามีสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
  (ความในข้อ 225/3 วรรคสาม (๔)  แก้ไขเพิ ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2563) 
  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐานครบทุกองค์ประกอบ จึงให้ดำเนินการ
ประเมินเกณฑ์ปริมาณงาน และเกณฑ์ประสิทธิภาพตามลำดับ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องได้                    
คะแนนเฉลี่ยเกณฑ์ปริมาณงานและเกณฑ์ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ ระดับสูง ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75  
  องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทพิเศษ ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
  เกณฑ์ปริมาณงาน ให้ ก.อบต.จังหวัด ประเมินภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร             
ส่วนตำบล ประกอบด้วย ตัวชี้วัดปริมาณงานที่ ก.อบต. กำหนด และตัวชี้วัดด้านการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) หรือชื่ออื่นหากมีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนด โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเกณฑ์ปริมาณงาน ประกอบด้วย 
  (1)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือก    ประธานกรรมการ 
  (2)  หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือก กรรมการ 
               จำนวน 1 คน 
  (3)  ผู้แทนองค์การบริหารสว่นตำบลจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 
        หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือก 
        จำนวน 1 คน 
  (4)  ผู้นำชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่เสนอขอ  กรรมการ 
        ปรับปรุงตำแหน่งที่ ก.อบต.จังหวัด คัดเลือก จำนวน 1 คน 
  (5)  ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน     กรรมการ 
  (6)  ผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด    เลขานุการ 
        ทั้งนี้ กำหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 2 คน 
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คณะกรรมการประเมินเกณฑ์ปริมาณงาน มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ดำเนินการประเมินตัวชี้วัดปริมาณงานตามที่ ก.อบต. กำหนด 
  2. ประมวลผลคะแนนประเมินตัวชี ้ว ัดปริมาณงานตามข้อ 1 และผลคะแนนการประเมิน 
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) หรือชื่ออื่นหากมีการเปลี่ยนแปลง ครั้งล่าสุดที่ได้ประกาศ
ก่อนองค์การบริหารส่วนตำบลยื่นขอประเมินปริมาณงาน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องได้คะแนน
ตัวชี ้ว ัด ปริมาณงานที ่ ก.อบต. กำหนด และค่าคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง                      
ส่วนท้องถิ่น (LPA) หรือชื่ออ่ืน หากมีการเปลี่ยนแปลง แต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเมื่อรวมคะแนน              
ทั้ง 2 ตัวชี้วัดแล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  
  3. รายงาน ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินปริมาณงาน 
  ทั้งนี้ เกณฑ์ปริมาณงาน ให้เป็นไปตามที่ ก.อบต. กำหนด 
  เกณฑ์ประสิทธิภาพ ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติราชการดีเด่น
หรือผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชน อันส่งผลดีในการพัฒนาองค์การบริหาร       
ส่วนตำบล จนปรากฏผลเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน อย่างน้อย 3 ด้านใน 6 ด้าน ดังนี้ 
  (1) ด้านความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (Service Excellence) 
  (2) ด้านการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
  (3) ด้านการเพ่ิมสมรรถนะข้าราชการ (Professional Officer) 

(4) ด้านการสร้างการบริหารแบบร่วมมือ (Collaboration Management) 
(5) ด้านการบริหารแบบโปร่งใส (Integrity) 
(6) ด้านการปรับองค์กรสู่สังคมอาเซียน (ASEAN Society) 
โดยให้ ก.อบต. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเกณฑ์ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

  (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.อบต. ที่ ก.อบต. คัดเลือก  ประธานกรรมการ 
  (2) ผู้แทนส่วนราชการ ที่ ก.อบต. คัดเลือก จำนวน 1 คน กรรมการ 

(3) เลขานุการ ก.อบต. หรือผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต. กรรมการ 
            ที่เลขานุการ ก.อบต. มอบหมาย  จำนวน 1 คน    
  (4) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต. กรรมการ 
        ที่ ก.อบต. คัดเลือก จำนวน 1 คน 
  (5) เลขานุการ อ.ก.อบต. โครงสร้าง   กรรมการและเลขานุการ 
            ทั้งนี้ กำหนดให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 2 คน ตามท่ีเลขานุการ ก.อบต. มอบหมาย 
  คณะกรรมการประเมินเกณฑ์ประสิทธิภาพ มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ดำเนินการประเมินผลงานที่กำหนดอย่างน้อย 3 ด้านใน 6 ด้าน 
  2. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำผลงาน โดยระบุเหตุผลความจำเป็น ผลสัมฤทธิ์                          
ทั้งเชิงปริมาณงาน และเชิงคุณภาพที่ชัดเจน 
  3. เกณฑ์ประสิทธิภาพ กำหนดเกณฑ์ผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  
  ข้อ 225/4  องค์การบริหารส่วนตำบลประเภทพิเศษ ให้มีระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้ 
               (1) ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นประเภทบริหารท้องถิ่น 
ระดับสูง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้องผ่านเกณฑ์ประเมินด้านเกณฑ์พื ้นฐาน เกณฑ์ปริมาณงาน และ                     
เกณฑ์ประสิทธิภาพ ตามข้อ 225/3 และมีเงื ่อนไข คือ องค์การบริหารส่วนตำบลต้องตรางบประมาณ                     
รายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร              
เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพ่ิมที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรือเงินค่าจ้าง ตั้งแต่ 200 ล้านบาท ขึ้นไป 
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               (2) ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนไม่เกิน 2 อัตรา ให้เป็น
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง หรือระดับสูง โดยอาจปรับปรุงเป็นระดับสูง ได้จำนวน 1 อัตรา ตามเงื ่อนไข                  
ท ี ่กำหนด  กรณีขอกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบร ิหารส่วนตำบล ประเภทบริหารท้องถิ ่น ระดับสูง                             
จำนวน 1 อัตรา องค์การบร ิหารส ่วนตำบลต้องตรางบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ ่มเต ิม (ถ ้ามี )                                    
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพิ่มที่เกี่ยวกับเงินเดือน              
หรือเงินค่าจ้าง ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป 
          (3) ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู ้อำนวยการหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน                
ให้เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง หรือระดับสูง โดยอาจปรับปรุงเป็นระดับสูง ได้ตามเงื ่อนไข                      
ที่ ก.อบต. กำหนด        
       (4) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ให้เป็นประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น 
 

 
   (ความในข้อ 225/1 ข้อ 225/2 ข้อ 225/3 และข้อ 225/4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหาร               ส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 65) พ.ศ. 2563) 
  ข้อ 225/5  การประเมินเพื่อปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล การกำหนดตำแหน่ง
หรือปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ให้คณะกรรมการพนักงาน                   
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาเห็นชอบภายใต้เงื่อนไขที่ ก.อบต. กำหนด โดยสำนักงาน ก.อบต. แจ้งเป็น
หนังสือระบุเงื่อนไขหรือตัวชี้วัดและวิธีดำเนินการให้ ก.อบต.จังหวัดถือปฏิบัติ 
  ข้อ 225/6  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการ การปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร                    
ซึ่งมีผลทำให้ตำแหน่งสายงานผู้บริหารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อ ก.อบต.จังหวัด และ ก.อบต. (แล้วแต่กรณี) 
เห็นชอบแล้ว ให้ถือว่า ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบการปรับปรุงตำแหน่งนั้นในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ในคราวเดียวกัน                  
โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี และดำเนินการสรรหาตำแหน่งที่ว่างนั้นต่อไป 
  กรณีผู้ดำรงตำแหน่งเดิมไม่มีคุณสมบัติคัดเลือกหรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง                 
ทีป่รับปรุงขึ้นใหม่นั้น ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัด ย้ายผู้นั้นไปดำรง
ตำแหน่งที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หากไม่มีตำแหน่งว่างก็ให้กำหนดตำแหน่ง
รองรับเฉพาะรายในสายงานเดิมเป็นการชั่วคราว เมื่อตำแหน่งนั้นว่างให้ยุบ ทั้งนี้ ให้มอบหมายงานให้ผู ้นั้น
ปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อไป 
  (ความในข้อ 225/5 และข้อ 225/6 ถูกเพิ่มโดยข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 55) พ.ศ. 2563) 
  ข้อ 226  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพื ่อรองรับ                    
อำนาจหน้าที่ตามที ่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายว่าด้วย                     
การกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กำหนด
อำนาจหน้าที่ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล 
      ในการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงความต้องการ
และความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
      (1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
      (2) กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
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      (3) สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
      ให้ส่วนราชการตาม (1) มีฐานะเป็นกองหรือสำนัก 
  (ความในข้อ 226 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์                 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563) 
  ข้อ 227   (ยกเลิก) 
  (ข้อ 227 ถูกยกเลิกโดยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563) 
  ข้อ 227/1 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที ่เรียกชื่อ                  
อย่างอื ่นตามข้อ 226 วรรคสอง (2) ได้ ตามอำนาจหน้าที ่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ความเหมาะสม                       
และความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
       (1) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล  
       (2) กองการประปา 

    (3) กองช่างสุขาภิบาล 
    (4) กองสวัสดิการสังคม 
    (5) กองการแพทย์ 
    (6) กองส่งเสริมการเกษตร 

       (7) กองกิจการพาณิชย์   
    (8) กองกิจการขนส่ง 
    (9) กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    (10) กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (11) กองพัสดุและทรัพย์สิน 
    (12) กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    (13) กองนิติการ   
    (14) กองวิเทศสัมพันธ์   
    (15) กองเทศกิจ 
    (16) กองผังเมือง 
    (17) กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
    (18) กองหรือส่วนราชการอื่นที่ ก.อบต. กำหนด 

       กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการ                        
ที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่นแตกต่างจากที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด  หรือประสงค์ปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการตาม (1) - (18) ให้มีระดับสูงขึ ้น ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลพิจารณา                      
แล้วเสนอเรื ่องการกำหนดชื่อส่วนราชการ ประเภทตำแหน่ง สายงาน กรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล                   
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  (ความในข้อ 227/1 ถูกเพิ่มโดยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 67) พ.ศ. 2563) 
  ข้อ 228  ภายใต้บังคับข้อ 226 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจประกาศกำหนดกอง สำนัก                      
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม และความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล                                           
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โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ทั ้งนี ้ ตามที ่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล                        
กำหนด สำหรับการประกาศกำหนดส่วนราชการระดับสำนักต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง                          
พนักงานส่วนตำบล 
  (ความในข้อ 228 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์                 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 67) พ.ศ. 2563) 
  ข้อ 229  (ยกเลิก)  
  ข้อ 230  (ยกเลิก)     

ข้อ 231  (ยกเลิก)  
  ข้อ 232  (ยกเลิก)   
  ข้อ 233  (ยกเลิก)   
  ข้อ 234  (ยกเลิก)  
  (ข้อ 229 ข้อ 230 ข้อ 231 ข้อ 232 ข้อ 233 และข้อ 234 ถูกยกเลิกโดยข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบล          พ.ศ. 2563) 
  ข้อ 235  อำนาจหน้าที ่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการควบคุมและรับผิดชอบ                  
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหาร                      
ส่วนตำบล 
  ข้อ 236  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้                    
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด                    
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และลำดับความสำคัญของ แผนการปฏิบัติ
ราชการประจำปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การ              
บริหารส่วนตำบล รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
  (2) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
   ในการปฏิบัติราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จะให้มีรองปลัดองค์การบริหาร   
ส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
  ในกรณีที่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                    
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มอบหมาย 
  ข้อ 237  ให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหาร                 
ส่วนตำบลคนหนึ่ง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น 
  ข้อ 238  ในกองหรือส่วนราชการที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่น มีผู ้อำนวยการกองหรือหัวหน้า               
ส่วนราชการที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่นคนหนึ่งเป็นผู ้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง และ
รับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของกองหรือส่วนราชการนั้น 
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  ข้อ 239  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล การกำหนดให้
ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งใดที ่มิได้กำหนดไว้ตามประกาศนี้ บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล                        
ในส่วนราชการใด ฐานะใด ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายโดยทำเป็นหนังสือ    
   ข้อ 240  นายกองค์การบร ิหารส ่วนตำบลอาจมอบอำนาจในการส ั ่ง การอนุญาต                         
การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะพึงปฏิบัติ  หรือดำเนินการตามกฎหมายใด  
ให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจในการสั่ง                 
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นที่ผู ้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ หรือ
ดำเนินการ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็น
อย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื ่องการมอบอำนาจไว้ ผู ้ดำรงตำแหน่งนั ้นอาจมอบอำนาจให้ผู ้ดำรงต ำแหน่งอ่ืน                
ปฏิบัติราชการแทนได้ ดังนี้ 
  (๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมอบให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  (๒) ปล ัดองค์การบร ิหารส ่วนตำบลอาจมอบให้รองปลัดองค์การบร ิหารส ่วนตำบล                  
ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  (3) ผู ้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น อาจมอบให้พนักงาน               
ส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้น  
  การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองให้ทำเป็นหนังสือ 
  ข้อ 241  เมื ่อมีการมอบอำนาจตามข้อ 240 โดยชอบแล้ว ผู ้ร ับมอบอำนาจมีหน้าที่             
ต้องรับมอบอำนาจนั้น และจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ 
  ข้อ 242 ในการมอบอำนาจตามข้อ 240 วรรคสอง (1) และ (2) ให้ผู้มอบอำนาจพิจารณาถึง
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตาม        
สภาพของตำแหน่งของผู ้มอบอำนาจ และผู ้ร ับมอบอำนาจต้องปฏิบัต ิหน้าที ่ท ี ่ได ้ร ับมอบอำนาจตาม                      
วัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าว 
  เมื่อได้รับมอบอำนาจแล้ว ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของ               
ผู้รับมอบอำนาจ และให้มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้ 
  ข้อ 243  การรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณี ที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและ                 
องค์การบริหารส่วนตำบล  
  ข้อ 244  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีที่       
ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลายคน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แต่งตั ้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นผู ้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่ง                        
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แต่งตั ้งพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลซึ ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู ้อำนวยการกองหรือ                 
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทน 
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  ในกรณีที่นายกองค์การบร ิหารส ่วนตำบลไม่ได ้แต ่งต ั ้งผ ู ้ร ักษาราชการแทน หร ือกรณี                                
ที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีการแต่งตั้งผู ้รักษาราชการแทน ตามวรรคหนึ่ง ให้รองปลัด                            
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการที ่มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางร าชการ                      
เป็นผู้รักษาราชการแทน 
  (ความในข้อ 244 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2558) 
  ข้อ 245 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณี                 
ที่ไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  หรือมีแต่ไม่สามารถ                  
ปฏิบัติราชการได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลในกองหรือส่วนราชการนั้น             
คนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่ถ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควร                
เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหาร             
ส่วนตำบลอาจแต่งตั ้งพนักงานส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งซึ ่งดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าผู ้อำนวยการกองหรือ                
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 
  (ความในข้อ 245 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2558) 
 
 
 
  ข้อ 246  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
  ในกรณีที ่มีผ ู ้ดำรงตำแหน่งใด หรือผู ้ร ักษาราชการแทนผู ้ดำรงตำแหน่งนั ้นมอบหมาย         
หรือมอบอำนาจให้ผ ู ้ดำรงตำแหน่งอื ่นปฏิบัต ิราชการแทน ให้ผ ู ้ปฏิบ ัต ิราชการแทนมีอำนาจหน้าที่                   
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ 
  ในกรณีที ่ม ีกฎหมายอื ่นแต่งตั ้ง ให้ผ ู ้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการ หรือให้ม ีอำนาจ                    
หน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 247  การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามที่กำหนดในประกาศนี้ ไม่กระทบกระเทือนอำนาจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลอื่น เป็นผู้รักษาราชการ
แทนตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
  ในกรณีที ่มีการแต่งตั้งผู ้ร ักษาราชการแทนตามวรรคหนึ ่ง  ให้ผู ้ดำรงตำแหน่งรองหรือ                     
ผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 
  ข้อ 248  ในกรณีที ่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งอื ่นว่างลงหรือผู ้ดำรงตำแหน่ง                  
ไม ่สามารถปฏิบ ัต ิราชการได้ และเป็นกรณีท ี ่ม ิได ้ม ีการกำหนดไว้เก ี ่ยวกับการปฏิบ ัต ิร าชการแทน                   
และการรักษาราชการแทนให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจสั่งให้พนักงานส่วนตำบลที่เห็นสมควร                 
โดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด ให้รักษาการ      
ในตำแหน่งนั้นได ้
  ผู้ร ักษาการในตำแหน่งตามวรรคหนึ ่ง  ให้มีอำนาจหน้าที ่ตามตำแหน่งที ่ร ักษาการนั้น             
ในกรณีที ่มีกฎหมายอื ่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ             
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คำสั่งผู ้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น เป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู ้รักษาการ         
ในตำแหน่งทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการในตำแหน่ง แล้วแต่กรณี 
 

หมวด  12 
การบริหารงานบุคคล 

 
ส่วนที่  1 

การสั่งพนักงานส่วนตำบลประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 
…………………………………….. 

 
  ข้อ 249  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) มีอำนาจสั่งพนักงานส่วนตำบลให้ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราว 
โดยให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เดิมได้ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ดังต่อไปนี้ 
  (1) เมื ่อพนักงานส่วนตำบลมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที ่สงสัยว่ากระทำผิดวินัย                     
อย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำ                  
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกรณีที่ถูกฟ้องนั้น พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้และถ้าให้ผู้นั้น                  
คงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน หรืออาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
  (๒) เมื่อพนักงานส่วนตำบลกระทำหรือละเว้นกระทำการใดจนต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็น
ผู้กระทำความผิดอาญา และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาถึงที่สุดนั้น
ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทำหรือละเว้นกระทำการนั้นเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 
  (3) เมื่อพนักงานส่วนตำบลละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการ
สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้นเป็นเหตุให้เสียหาย                  
แก่ราชการอย่างร้ายแรง 
  (4) เมื ่อพนักงานส่วนตำบลกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือ                 
ต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยและได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือ 
  (5) เมื ่อพนักงานส่วนตำบลมีกรณีถูกแต่งตั ้งคณะกรรมการขึ ้นทำการสอบสวนในกรณี                
ถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานส่วนตำบล 
  (6) เมื่อพนักงานส่วนตำบลมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน หรือมีการใช้
สำนวนการสอบสวนพิจารณาดำเนินการในกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ                 
ในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 
  (7) เมื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ดำรงตำแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า         
มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นซึ่งผู ้บังคับบัญชาได้สืบสวนแล้วเห็นว่า              
กรณีมีมูลและถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
  (8) เมื่อพนักงานส่วนตำบลได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ                   
เมื ่อพนักงานส่วนตำบลได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู ่สมรสซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไปปฏิบัติงาน                   
ในต่างประเทศ 



หน้า 82 จาก 138 
 

หน้า 82 จาก 138 
 

  (10) เมื ่อพนักงานส่วนตำบลได้ร ับทุนรัฐบาลหรือทุนขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ไป                    
ศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศ หรือต่างประเทศ 
  (11) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  ข้อ 250  ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบการสั ่งพนักงานส่วนตำบลให้ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั ่วคราว ให้แสดง
รายละเอียดในคำเสนอขอ ดังต่อไปนี้ 
  (1) คำชี ้แจง เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์แก่ราชการ และระยะเวลาที ่จะสั่ง          
พนักงานส่วนตำบลให้ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ทั ้งนี ้ ต้องไม่เกินหกเดือน เว้นแต่การสั ่งประจำ                
องค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 249 (8) (9) และ (10) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา 
  (2) หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผู ้ถูกสั่งให้ประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบล ยกเว้นกรณีตามข้อ 249 (8) (9) และ (10) 
  ข้อ 251  การสั่งพนักงานส่วนตำบลให้ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราว    
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั ่งได้ตามมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)                
เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที ่ถ ูกสั ่งให้ประจำ เว้นแต่ กรณีสั ่งประจำองค์การบริหารส่ วนตำบล                
ตามข้อ 249 (8) (9) และ (10) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา 
  เมื ่อมีการสั ่งพนักงานส่วนตำบลผู ้ใดให้ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว และถ้า                          
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นว่ายังมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษที่จะต้องสั่ง ให้ผู้นั้นประจำต่อไปอีกเกิน
กำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)               
ได้อีกไม่เกินหนึ ่งปี ทั ้งนี ้ ให้ขอขยายเวลาก่อนวันครบกำหนดเวลาเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่                        
กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล                             
(ก.อบต.จังหวัด) ก่อนวันครบกำหนดเวลาเดิมน้อยกว่าสามสิบวันได ้
  การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้นำความตามข้อ 252 (1) และ (2)                        
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 252  ในการเสนอขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้
ความเห็นชอบการสั่งพนักงานส่วนตำบลให้ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราวตามข้อ 249 (8) 
(9) (10) หรือ (11) หากองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่า เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลและให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนในตำแหน่งผู้ที่ถูกสั่งให้ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามข้อ 250 (1) และ (2) และให้เสนอขอกำหนดตำแหน่งประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ิมใหม่ เพื่อรองรับพนักงานส่วนตำบลผู้ถูกสั่งให้ประจำดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัว 
โดยให้กำหนดเป็นเงื่อนไขว่า หากตำแหน่งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลงให้ยุบเลิกตำแหน่งได้    
  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นให้ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) และให้นำความที่กำหนดในข้อ 251 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 253  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งผู ้ใดให้ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล               
โดยมีเหตุผลความจำเป็นในกรณีใดแล้วเมื่อหมดความจำเป็นหรือครบกำหนดเวลา ตามข้อ 251 ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) สั่งให้ผู้นั้นดำรง
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ตำแหน่งเดิม หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนั้น 
  ข้อ 254  การให้พ้นจากตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบลที่ถูกสั่ง ให้ประจำองค์การบริหาร               
ส่วนตำบลเป็นการชั่วคราวให้ถือเสมือนว่าผู้ถูกสั่งนั้นดำรงตำแหน่งเดิม 
 

ส่วนที ่ 2 
การสั่งพนักงานส่วนตำบลไปช่วยปฏิบัติราชการ 

……………………………… 
 

  ข้อ 255  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจสั่งให้พนักงานส่วนตำบลในส่วนราชการหนึ่ง
ไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหนึ ่งในองค์การบริหารส่วนตำบลเดียวกันเป็นการชั ่วคราวได้                       
โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิม 
  การสั่งให้พนักงานส่วนตำบลไปช่วยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงภารกิจหน้าที่ที่
ต้องไปปฏิบัติว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ
พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นด้วย 
  ข้อ 256 ห้ามสั่งให้พนักงานส่วนตำบลไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืน  
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ ่นอื ่น เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นและ                 
สำคัญอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยรวม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสั่งให้พนักงาน                 
ส่วนตำบลไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ ่นอื ่นได้ โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกับองค์การบริหาร                      
ส่วนตำบลต้นสังกัดเป็นหลัก และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
  (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานที่จะขอยืมตัวพนักงานส่วนตำบลได้ทำความ   
ตกลงกันโดยทำเป็นหนังสือ 
  (๒) พนักงานส่วนตำบลผู้ที่จะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้องสมัครใจที่จะไปช่วยปฏิบัติ
ราชการในหน่วยราชการอ่ืนนั้น โดยมีหนังสือยินยอม 
  (๓) พนักงานส่วนตำบลผู ้นั ้นต้องเป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถในงานตามภารกิจที ่ไป                     
ช่วยปฏิบัติราชการนั้น และตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นด้วย 
  (๔) การสั่งให้พนักงานส่วนตำบลไปช่วยปฏิบัติราชการ ให้สั ่งได้เป็นการชั ่วคราวครั ้งละ                     
ไม่เกิน 6 เดือน และในกรณีเกี่ยวเนื่องกันให้สั่งช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และเมื่อครบกำหนดแล้ว          
ให้ส่งตัวพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นคืนองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดโดยเร็ว 
  ข้อ 257  เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล
อาจขอให้ข้าราชการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไปดำรงตำแหน่งหรือมาช่วยปฏิบัติราชการ
ในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นได้เป็นการชั่วคราว โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยผู้ว่าราชการจังหวัด                      
เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น แต่กรณีที่เป็นข้าราชการอ่ืนซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด             
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งของผู้นั้นเสียก่อน 
  กรณีการขอยืมตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาช่วยปฏิบัติราชการ      
ในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราว อาจกระทำได้โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดมีคำสั่ง
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่นนั ้น มาช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลตามเวลา                    
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ที่กำหนดครั้งละไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกับต้นสังกัดเดิมจะต้องตกลงกัน โดยทำเป็น
หนังสือและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น 
  ทั้งนี้ จะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 15 วันต่อเดือน จึงจะได้รับเงิน
ค่าตอบแทนการมาช่วยราชการตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
  (ความในข้อ 257 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2548) 
 

ส่วนที่  3 
การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

………………………………. 
 
  ข้อ 258  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนตำบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี  
  ข้อ 259  การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามข้อ 258 ต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้ พื้นฐาน   
ในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ 
  หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ ่มเติมให้สอดคล้องกับความ            
จำเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำได้ ทั ้งนี ้ องค์การบริหารส่วนตำบล                       
ที่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก  
และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป 
  ข้อ 260  การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม 
 
  ข้อ 261  การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลนี้ อาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหาร
ส่วนตำบลต้นสังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 
  ข้อ 262  การดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่นี้         
ให้กระทำภายในระยะเวลาที่พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ข้อ 263  การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) การปฐมนิเทศ ให้กระทำในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ 
  (2) หลักสูตรการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสูตรที ่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล                         
(ก.อบต.จังหวัด) กำหนด ประกอบด้วยการพัฒนาความรู ้พื ้นฐานในการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงาน                 
ส่วนตำบลบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล 
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  (3) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลายวิธีการ
ควบคู่กันไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การงบประมาณ สื่อการฝึกอบรม 
วิทยากร ระยะเวลา กำลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม 
  (4) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ประเมินผลและติดตามผลการ
พัฒนาพนักงานส่วนตำบล โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา และติดตาม
การนำผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ข้อ 264  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ด ีคุณธรรม  และจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
  ข้อ 265  ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนา    
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู ้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมา               
ดำรงตำแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
  ข้อ 266  การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดำเนินการเองหรือ         
มอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมดำเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ ่ม ซึ ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื ่นฯ โดยพิจารณาดำเนินการหาความจำเป็น                      
ในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอ                     
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเอง 
  ข้อ 267  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
  (1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง   
  (3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื ่นได้อย่างราบรื ่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การสื ่อสารและ                          
สื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  (5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                 
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  ข้อ 268  ขั้นตอนการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้ 
  (1) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทำดังนี้ 
       (ก) การหาความจำเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึง การศึกษา
วิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
       (ข) ประเภทของความจำเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  (2) การดำเนินการพัฒนา ให้กระทำดังนี้ 
       (ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับ บัญชาควรนำ
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ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น 
       (ข) วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทำเป็นโครงการเพ่ือดำเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการ 
  (3) การติดตามและประเมินผล ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และ              
ให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมือ่ผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
  ข้อ 269  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติที ่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติ หน้าที ่ราชการในตำแหน่งนั ้นได้                     
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยให้กำหนด
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร    
ส่วนตำบลนั้น 
  ข้อ 270  ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ประกอบด้วย 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                เป็นประธานกรรมการ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นกรรมการ 
  ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน เป็นกรรมการ 
  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ข้อ 271  แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(๑) หลักการและเหตุผล 
(๒) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
(๓) หลักสูตรการพัฒนา 
(๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 
(๕) งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
(๖) การติดตามและประเมินผล 

  ข้อ 272  หลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนการพัฒนา เป็นการหาความจำเป็นในการ
พัฒนาพนักงานส่วนตำบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งต่างๆ   
ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตำแหน่งตามที่กำหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ตลอดทั้งความจำเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถ
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  ข้อ 273  เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ต้องกำหนดให้มีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานส่วนตำบลทุกคน และตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล                        
ทุกตำแหน่ง โดยกำหนดให้พนักงานส่วนตำบลต้องได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี         
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
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  ข้อ 274  หลักสูตรการพัฒนาสำหรับพนักงานส่วนตำบลแต่ละตำแหน่งต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  ข้อ 275  ว ิธ ีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให ้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล                              
(ก.อบต.จังหวัด) ดำเนินการเองหรืออาจมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่เหมาะสมดำเนินการ หรือ
ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น 
โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจำเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศ 
(๒) การฝึกอบรม  
(๓) การศึกษา หรือดูงาน 
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(๕) การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

  ระยะเวลาดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ต้องกำหนดให้เหมาะสมกับกลุ่ม เป้าหมายที่        
เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 
  ข้อ 276  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดสรร
งบประมาณสำหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลอย่างชัดเจน 
แน่นอน เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ข้อ 277  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล เพ่ือให้ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา  
  ข้อ 278  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามข้อ 271 
แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามวรรคหนึ่ง             
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาถึงความจำเป็นในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่
เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่องค์การบริห าร
ส่วนตำบลจัดสรรสำหรับการพัฒนา เมื ่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา                           
มีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลต่อไป 
  เมื่อครบกำหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี แล้วให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามข้อ 271 เป็นระยะเวลา 3 ปี                        
ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลด้วย 
  ข้อ 279  ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามข้อ 278  
หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว ่าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล                            
ยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการปรับปรุงแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลดังกล่าวตาม
ความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นว่า
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลมีความเหมาะสมแล้ว และได้แจ้งยืนยันแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล



หน้า 88 จาก 138 
 

หน้า 88 จาก 138 
 

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่ง                   
เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จงัหวัด) และองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)   
 
  ข้อ 280  ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบและกำกับดูแล       
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล                 
ที่ได้ประกาศใช้บังคับ ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดสรรงบประมาณเพื ่อให้สามารถดำเนินการ                   
ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ข้อ 281  การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถึง        
การเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศโดยใช้เวลา                  
ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ข้อ 282  ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ 
  การให้พนักงานส่วนตำบลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิจารณาถึงอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลที่มีอยู่ โดยให้มีผู ้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้เสียหาย                
แก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตรากำลังเพ่ิม 
  ข้อ 283  พนักงานส่วนตำบลที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่พ้นกำหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
  (๒) ผู้ไปศึกษาขั้นต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ไปศึกษาขั้นปริญญาตรีต้องมี
อายุไม่เกิน 40 ปี ผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน45 ปีนับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา 
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
  (๓) เป็นผู้ที ่ผู ้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู ้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็น ผู้ที ่มี               
ความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  (๔) เป็นผู ้ที ่ไม่อยู ่ในระหว่างถูกตั ้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา                     
เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศกำหนดการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล 
  (๕) สำหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแล้วจะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการภายหลังจากสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  ข้อ 284  การให้พนักงานส่วนตำบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให้พิจารณาตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งที่ดำรงอยู่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด เว้นแต่พนักงาน  
ส่วนตำบลต้องการไปศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วย 
  (๒) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการ                    
ให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว 
  ข้อ 285  พนักงานส่วนตำบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
ประกอบการพิจารณาด้วย  
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  (๑) บันทึกแสดงเหตุผลและความจำเป็นที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
  (๒) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที ่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบรับ                  
จากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  
  (๓) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา 
  (๔) คำรับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 283 (3) 
  ข้อ 286  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้องศึกษา                  
ให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
  หากศึกษาไม่สำเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบล อาจพิจารณา
ขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจำเป็นเฉพาะกรณีครั ้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง                    
หรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และเมื่อครบกำหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความจำเป็น อาจขยาย                  
เวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  ข้อ 287  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้องรายงานผล
การศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา หากพนักงาน
ส่วนตำบลไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณา                         
ให้ยุติการศึกษา หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีก็ได้ 
  ข้อ 288  ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ทำสัญญาให้พนักงานส่วนตำบลที่ไปศึกษาเพิ่มเติม                
ในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
  พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที่ได้รับ
ระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่ากับจำนวนเงินเดือน ทุน                  
และเงินท่ีทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
  ในกรณีที่ผู ้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา                
ก็ให้ลดจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 
  การทำสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามระเบียบว่าด้วย
การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม 
  ข้อ 289  พนักงานส่วนตำบลที ่ได้ร ับอนุมัต ิให้ไปศึกษาเพิ ่มเติมในประเทศ เมื ่อครบ
กำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว ทั้งนี้                
ต้องไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแต่กรณี 
  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัย                
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดด้วย 
  ข้อ 290  เมื ่อองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดมีความจำเป็นที ่จะต้องให้พนักงาน                   
ส่วนตำบลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบกำหนดเวลาที ่ได้รับอนุมัติ ไม่ว่า                      
ในกรณีใด ๆ ให้พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามคำสั่งทันที 
  ข้อ 291  การรับเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 292  พนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศก่อนวันใช้บังคับ
ตามประกาศนี้ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมตามประกาศนี้
  ข้อ 293  การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลโดยให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงานในต่างประเทศ                  
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ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว ให้หมายความถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลด้วย  
  ข้อ 294  ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบล ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  
หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ 
  ข้อ 295  การอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศ
ก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับ หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ก็ให้เป็นอันใช้ได้ และ
ให้ดำเนินการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นตามระเบียบวิธีการนั้นต่อไป 
แต่ทั้งนี้ สำหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจำนวนอัตราร้อยละตามที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
 

ส่วนที่  4 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

……………………………… 
  ข้อ 296  ในประกาศนี ้
  ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า กระบวนการดำเนินการ
อย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 
   (ความในข้อ 296 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2558)                                                                              
  ข้อ ๒๙๗  การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้ประเมินตามข้อ 302 มีหน้าที่ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคล                   
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจำปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอน
และรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น  ๆ เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)                  
ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงาน                
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและประเมินผลการ                     
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  (ความในข้อ 297 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563)                                                                              
  ข้อ ๒๙๘  การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานส่วนตำบลจัดทำแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต้องมีหลักฐาน และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน 
  (ความในข้อ 298 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563)                                                                              
  ข้อ ๒๙๙  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
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  (1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน                   
ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กำหนด หรือการประหยัด 
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี  
  ให้กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไมน่้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 

กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึ้ น โดยมีการเสนอ
วิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว มากำหนด
เป็นองค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่าจะได้ผลสำเร็จ
ตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 30 ให้ประเมิน
จากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ได้แก่ 

กรณีตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ให้ประเมินสมรรถนะ 
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน 4 สมรรถนะ 

กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 
  กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่บรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์                         
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ                    
รอ้ยละ 50 
  (ความในข้อ 299 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิม (ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563)                                                                              
  ข้อ ๓๐๐  ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลปีละ ๒ ครั ้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 
  (1) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 
  (2) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน 
  (ความในข้อ 300 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์                        เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2558)                                                                              
  ข้อ ๓๐๑  ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผล  
การปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น  ดีมาก ดี  พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้ 
  (1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80  
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60 

  (ความในข้อ 301 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
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ที่ 54) พ.ศ. 2558)                                                                               ข้อ ๓๐๒  ผู้ประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 

(1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการสำนัก 

ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง 
(3) ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทยีบเท่าสำนักหรือกอง สำหรับพนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา  
กรณีไม่มีผู ้ประเมินตาม (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู ้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่

กฎหมายกำหนดเป็นผู้ประเมิน 
กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษาราชการแทน   

เป็นผู้ประเมิน  
กรณีพนักงานส่วนตำบลได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่างองค์การบริหารส่วนตำบล  

หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาลอ่ืน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืน                
ที ่ไปช่วยราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู ้เสนอข้อมูล และความเห็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื ่อประกอบการ                        
พิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด 
  กรณีพนักงานส่วนตำบลได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน ให้ผู้ประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลผู้นั้น 
แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืน 
หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน ที่เป็นต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ 299 
  (ความในข้อ 302 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563)                                                                              
  ข้อ ๓๐๓  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลให้ดำเนินการตามขั้นตอน 
และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 

(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู ้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่ กำหนดและจัดทำ
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความสำเร็จ หรือกำหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
ตำแหน่งและระดับ รวมทั้ง กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วนค่าน้ำหนัก และระดับ
ที่คาดหวัง 

สำหรับการกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง
เป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ                    
หลายวิธ ีที่ เหมาะสมแทนหรือเพิ ่มเต ิม หรืออาจกำหนดตัวช ี ้วั ดเป ็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการ                              
และระดับรายบุคคล  

(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศกำหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จั ดทำไว้
กับผู้รับการประเมิน 
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กรณมีีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง
หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน     
ในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 

(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือชี้แจงให้แก่
ผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
และเมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความสำเร็จของงานต่อผู้ประเมิน โดยทำการวิเคราะห์
ผลสำเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ผู้ประเมิน
เป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 

(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ 302 แจ้งผลการประเมิน               
ให้ผู ้ร ับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู ้ร ับการประเมินลงลายมือชื ่อรับทราบผลการประเมิน                     
กรณีที่ผู ้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้พนักงานส่วนตำบลอย่างน้อยหนึ่งคน                  
ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

(6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัด ส่ง 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณา 
  (7) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ผู้มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
  (ความในข้อ 303 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563)                                                                        
  ข้อ ๓๐๔  การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ ตามข้อ ๓๐๐ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
จัดลำดับผลการประเมินเรียงลำดับจากผู้ที ่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี  ระดับพอใช้                   
และระดับ ต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมิน
ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒ 
  (ความในข้อ 304 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 11 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิม (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2558)                                                                             
  ข้อ ๓๐๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล มีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐาน
หรือตัวชี้ว ัดที ่จ ัดทำไว ้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี ่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรม                            
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลทุกประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ประกอบด้วย  

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้า

ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการ  
(3) พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จำนวนหนึ่งคน เป็นเลขานุการ 
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ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในระดับสำนักหรือกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลด้วยก็ได้ 
  (ความในข้อ 305 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2563)                                                                              ข้อ ๓๐๖  ให้
องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสำเร็จของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารงาน
บุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ ๒๙๗ 
  สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสำเนาไว้ที่สำนักกองหรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติ
ข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้ 
  (ความในข้อ 306 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 13 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2558)            
  ข้อ ๓๐๗  หลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี ้ให้ใช้กับการประเมินผล                    
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง 
  (ความในข้อ 307 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 14 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่54) พ.ศ. 2558)                 
  ข้อ ๓๐๘  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลตาม
ประกาศนี้ ตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน                 
ถึง 30 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 
  สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อน
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
  (ความในข้อ 308 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 15 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2558)       

ข้อ 309  (ยกเลิก) 
  (ข้อ 309 ถูกยกเลิกโดยข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรนิทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
54) พ.ศ. 2558) 
  (ความเฉพาะในส่วนที่บังคับใช้กับพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งในสาย
งานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งในสาย
งานนิเทศการศึกษา เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ถูกยกเลิกโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2562) 



หน้า 95 จาก 138 
 

หน้า 95 จาก 138 
 

ส่วนที่  5 
การลา 

............................................ 
  ข้อ 310  ในส่วนนี้ 
  “เข้ารับการตรวจเลือก”  หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารกอง
ประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

 “เข้ารับการเตรียมพล”  หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล                    
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  “ลาติดตามคู่สมรส”  หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็น
ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปตามความ
ต้องการของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ                 
ซึ่งให้นับระยะเวลาระหว่างนั ้นเหมือนเต็มเวลาราชการแต่ไม่รวมถึงกรณีที ่คู ่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ 
  ข้อ 311  การลาทุกประเภทตามที ่กำหนดในส่วนนี ้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีกำหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย 
  ข้อ 312  ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใช้อำนาจพิจารณาหรืออนุญาต      
การลาสำหรับพนักงานส่วนตำบล ให้เป็นไปตามตารางท่ีกำหนดไว้ท้ายประกาศนี ้
  ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และ
มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอำนาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอำนาจอนุญาต            
การลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเม่ืออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอำนาจอนุญาตตามประกาศนี้ทราบด้วย 
  ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือ                
ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้โดยให้คำนึงถึงระดับตำแหน่งและควา มรับผิดชอบ              
ของผู้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ 
  การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจำสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ
ประจำปีเพื ่อให้มีวันหยุดต่อเนื ่องกัน ให้ผู ้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม                    
และจำเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 313  พนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทาง
ราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ                 
เข้ารับการเตรียมพล ในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน              
ที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจำนวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั ้นทราบอย่างน้อย                  
ปีละครั้ง 
  การลาประเภทอืน่นอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดสำหรับการลาประเภทนั้น 
  ข้อ 314  การนับวันลาตามประกาศนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
  การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคำนวณวันลา                
ให้นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การ
นับเพื่อประโยชน์ในการคำนวณวันลาสำหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์
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ข้าราชการผู ้ได้ร ับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยภริยาที ่คลอดบุตร                      
วันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อนให้นับเฉพาะวันทำการ 
  การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจำนวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอำนาจของผู้มีอำนาจอนุญาต                
ระดับใด ให้นำใบลาเสนอข้ึนไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 
  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่    
ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ 325 หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกำหนด ถ้ามีราชการ
จำเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ 
  การลาของพนักงานส่วนตำบลที่ถูกเรียกกลับเข้ามาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่ า
สิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวัน
เดินทางกลับ 
  การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ 
  พนักงานส่วนตำบลซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ
ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอัน
สิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 315  เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำบัญชี       
ลงเวลาการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด โดยมีสาระสำคัญตามตัวอย่างท้ายประกาศนี้ หรือ
จะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
  ในกรณีจำเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธี
ควบคุมการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอ่ืน                    
ตามเหน็สมควรก็ได้ แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย 
  ข้อ 316  การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี้  เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วน                   
จะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งใบลาตามแบบ                
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา  
อนุญาตให้ลาและยกเลิกวันลา สำหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดู
บุตรตามข้อ 325 ก็ได้ ทั ้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม                       
สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้ 
  ข้อ 317  พนักงานส่วนตำบลซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศนี้ 
หรือในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) ทราบด้วย 
  ข้อ 318  พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ 
ซ่ึงเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั ้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงานส่วนตำบลผู้นั ้นและมิได้                  
เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของพนักงานส่วนตำบลผู้นั ้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดั งกล่าว
ร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ให้พนักงานส่วนตำบลผู้นั้น   
รีบรายงานพฤติการณ์ที ่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทำให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู ้บังคับบัญชา
ตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทันทีในวันแรกท่ีสามารถมาปฏิบัติราชการได้ 
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  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าการที่พนักงานส่วนตำบลผู้นั ้นไม่สามารถ                   
มาปฏ ิบ ัต ิราชการเป ็นเพราะพฤต ิการณ์พ ิ เศษตามวรรคหนึ ่ง ให ้ส ั ่ งให ้การหย ุดราชการของพนักงาน                                       
ส่วนตำบลผู้นั้น ไม่นับเป็นวันลาตามจำนวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว                                   
ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่าวันที่พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว 
  ข้อ 319  การให้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเกี ่ยวกับ                   
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
  ข้อ 320  การลาแบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) การลากิจส่วนตัว 
(๕) การลาพักผ่อน 

  (๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
      (๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

(๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส 

  (๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

การลาป่วย 
........................................... 

 
  ข้อ 321  พนักงานส่วนตำบลซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา                
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจำเป็นจะเสนอหรือ                    
จัดส่งใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
  ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืน
ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
  การลาป่วยตั ้ งแต ่ 30 ว ันขึ ้นไป ต ้องมีใบร ับรองแพทย ์ซ ึ ่ งเป ็นผ ู ้ท ี ่ ได ้ข ึ ้นทะเบ ียน                              
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอำนาจ
อนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์อ่ืนซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 
  การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู ้ลาไปรับการตรวจ              
จากแพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
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การลาคลอดบุตร 
........................................... 

 
  ข้อ 322  พนักงานส่วนตำบลซึ ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้             
จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็วโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
  การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดก็ได้  แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว  
ต้องไม่เกิน 90 วัน 
  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอด
บุตรตามกำหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอำนาจอนุญาต อนุญาตให้ยกเลิกวัน
ลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
  การลาคลอดบุตรคาบเกี ่ยวกับการลาประเภทใด ซึ ่งยังไม่ครบกำหนดวันลาของการลา  
ประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 
 

การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
........................................... 

 
  ข้อ 323  พนักงานส่วนตำบลซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย                     
ที่คลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้                
ไม่เกิน 15 วันทำการ 
  ผู้มีอำนาจตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้  
 

การลากิจส่วนตัว 
........................................... 

 
  ข้อ 324  พนักงานส่วนตำบลซึ ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา                         
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่                       
มีเหตุจำเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจำเป็นไว้ แล้วหยุดราชการ
ไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษที ่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ ่งได้ ให้เสนอหรือ                       
จัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรก                 
ที่มาปฏิบัติราชการ  
  ข้อ 325  พนักงานส่วนตำบลที่ลาคลอดบุตรตามข้อ 322 แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัว
เพ่ือเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทำการ 
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การลาพักผ่อน 
........................................... 

 
  ข้อ 326  พนักงานส่วนตำบลมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีงบประมาณหนึ่งได้ 10 วันทำการ 
เว้นแต่พนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
  (๑) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก 
  (๒) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก 
  (๓) ผู ้ซึ ่งลาออกจากราชการเพื ่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื ่อสมัครรับเลือกตั้ง                 
แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ 
  (๔) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมาได้รับ
การบรรจุเข้ารับราชการอีก 
  ข้อ 327  ถ้าในปีใดพนักงานส่วนตำบลผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้ว 
แต่ไม่ครบ 10 วันทำการ ให้สะสมวันที ่มิได้ลาในปีนั ้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสม                       
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันทำการ 
  สำหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทำการ 
  ข้อ 328  พนักงานส่วนตำบลซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อบังคับบัญชา
ตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  
  ข้อ 329  การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู ้มีอำนาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั ้งเดียวหรือ                   
หลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 
  ข้อ 330  พนักงานส่วนตำบลที ่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา                     
หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามประกาศนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน                  
ตามท่ีกำหนดไว้ในส่วนนี้ 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
........................................... 

 
  ข้อ 331  พนักงานส่วนตำบลซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือพนักงาน               
ส่วนตำบลที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย                 
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท              
หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี ้แจงเหตุผลความ
จำเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 
  ข้อ 332  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือ
ได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ 331 แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันที่                
ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่
ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา 
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  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รับรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา 
ให้ผู้มีอำนาจตามข้อ 331 พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือว่า
วันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
 

การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
........................................... 

 
  ข้อ 333  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ส่วนพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับหมายเรียก
เข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป   
และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับคำสั่ง
อนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ 334  เมื่อพนักงานส่วนตำบลที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการ
เตรียมพลแล้วให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณี                 
ที่มีเหตุจำเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน 
 

การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
........................................... 

 
  ข้อ  335  พนักงานส่วนตำบลซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหาร      
ส่วนตำบลเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
 

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
........................................... 

 
  ข้อ  336  พนักงานส่วนตำบลซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ                 
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาอนุญาต 
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี ่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การสั ่งให้
ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
  ข้อ 337  พนักงานส่วนตำบลที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวล า           
ไม่เกิน 1 ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบ
กำหนดเวลาและให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานตามที่กำหนดไว้
ท้ายหลักเกณฑ์นี้ 
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การลาติดตามคู่สมรส 
........................................... 

 
  ข้อ  338  พนักงานส่วนตำบลซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 2 ปี และ               
ในกรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี ถ้าเกิน 4 ปีให้ลาออกจากราชการ 
  ข้อ  339  การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลลาติดตามคู่สมรส ผู้มีอำนาจอนุญาต 
จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไ ม่เกินระยะ 
เวลาตามที ่กำหนดในข้อ 338 และจะต้องเป็นกรณีที ่คู ่สมรสอยู ่ปฏิบัติหน้าที ่ราชการหรือปฏิบัติงาน                 
ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่ 
  ข้อ 340  พนักงานส่วนตำบลที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 338              
ในระหว่างเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิ
ขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจำในประเทศไทย
แล้วต่อมาได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตาม             
คู่สมรสตามข้อ 338 ได้ใหม่ 
 

การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
........................................... 

 
  ข้อ 341  พนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ             
ในหน้าที ่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่จนทำให้ตกเป็นผู ้ทุพพลภาพหรือพิการ                       
หากข้าราชการผู้นั ้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ ำเป็น                  
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ               
ด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาทีก่ำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
 
 
  พนักงานส่วนตำบลที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
เพราะเหตุอื่นนอกจากที่กำหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการ
ต่อไปได้หากพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ              
ด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
  หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด 
  ข้อ 342  พนักงานส่วนตำบลซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ 341           
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาต
แล้วจึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 
  ข้อ 343  กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบัติตามที่กำหนดในส่วนนี้  ให้นำเสนอ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) เพ่ือพิจารณาเป็นราย ๆ ไป   
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  (ความในหมวดที่ 12 ส่วนที่ 5 ข้อ 310 ถึงข้อ 343 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล                 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2556) 

ข้อ 344   (ยกเลิก) 
ข้อ 345   (ยกเลิก) 
ข้อ 346   (ยกเลิก) 
ข้อ 347   (ยกเลิก) 

  (ข้อ 344 ข้อ 345 ข้อ 346 และข้อ 347 ถูกยกเลิกโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงาน             ส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2556) 
 

ส่วนที ่ 6 
เบ็ดเตล็ด 

........................................... 
 
  ข้อ 348  วัน เวลาทำงาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจำปีของพนักงานส่วนตำบล     
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศกำหนดโดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือน          
โดยอนุโลม 
  ข้อ 349  เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบของพนักงานส่วนตำบลให้เป็นไป                
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
  ข้อ 350  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีประกาศกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับพนักงานส่วนตำบลเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบั ติตนของพนักงานส่วนตำบล                    
โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ 351  ในการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ 350 ให้องค์การบริหาร      
ส่วนตำบลแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ ้น ประกอบด้ว ยผู ้แทนทุกฝ่าย                  
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
  ข้อ 352  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง  
การเลื ่อนระดับ การเลื ่อนขั ้นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงลักษณะหน้าที่                    
ความรับผิดชอบของตำแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้ตำแหน่ง การทะเบียนประวัติของ
พนักงานส่วนตำบล  และการปฏิบัติการอ่ืน ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)      
  ข้อ 353  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีคำสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับพนักงานส่วนตำบล 
หรือตามที ่กำหนดในประกาศนี ้ มาตรฐานทั ่วไปเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล                        
และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
      (๑) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ซึ ่งหมายถึง การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ ดำรง
ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 
     (๒) การสั่งแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ 
  (3) การสั ่งให้ได้ร ับเง ินเดือน เง ินประจำตำแหน่ง การให้ได้ร ับเงินเดือนตามคุณวุฒิ                      
การได้รับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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  (4) การสั ่งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล การสั ่งผู ้ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล                      
ให้ดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอ่ืน และการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ 
  (5) การสั่งให้ออกจากราชการ   
  (6) การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  (7) การประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกำหนดอำนาจหน้าที ่การแบ่ง                 
ส่วนราชการภายใน การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล   
  (8) การประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลังของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตำแหน่ง แผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล   
  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่ออกคำสั่งหรือประกาศดังกล่าว รายงานไปยังคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) โดยส่งสำเนาคำสั่ง หรือประกาศนั้นอย่างละ 3 ฉบับ ไปให้ภายใน                   
ห้าวันทำการนับแต่วันที่ออกคำสั่งหรือประกาศ และสำหรับกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตาม (1) ให้ส่งทะเบียน
ประวัติพนักงานส่วนตำบลตามข้อ 355 ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ได้กรอกรายการและตรวจสอบ
ถูกต้องแล้วไปพร้อมกันด้วย 
  ข้อ 354  เมื ่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) หรือองค์การบร ิหาร                          
ส่วนตำบล กำหนดให้มีการประกาศเก่ียวกับการคัดเลือก ตามท่ีกำหนดในประกาศนี้ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
  (2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 
  (๓) การสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
  (4) การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหาร ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
  ให้เลขานุการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) รายงานไปยังคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) โดยส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนั ้นอย่างละ 3 ฉบับ ไปให้ภายใน                       
สามวันทำการนับแต่วันที่ประกาศ 
  ข้อ 355  ให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดให้มีทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตำบล                  
ทุกคน โดยจัดเก็บไว ้ที ่องค์การบริหารส่วนตำบล 1 ฉบับ และส่งให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล                                  
(ก.อบต.จังหวัด) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เก็บไว้แห่งละ 1 ฉบับ 
  การจัดทำทะเบียนประวัติของพนักงานส่วนตำบล ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบัติเกี ่ยวกับ
ทะเบียนประวัติ วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทำแฟ้มประวัติพนักงานส่วนตำบล                     
ให้นำกฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข้อ 356  พนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศ หรือต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือลาติดตาม   
คู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบล ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น สมรส หย่า เปลี่ยนชื่อตัว
หรือชื่อสกุล หรือตาย ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่อนุญาตหรือได้รับแจ้งรายงานไปยังคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ภายในห้าวันทำการนับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี 
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หมวด  13 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

.................................... 
  ข้อ  357  ในหมวดนี้ 
  “ส่วนราชการ”  หมายความว่า  ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศจัดงตั้งขึ้น               
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
  “ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างลักษณะผู้ชำนาญงาน              
ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  “ลูกจ้างประจำ”  หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้างไว้ปฏิบัติงาน                 
ที ่มีล ักษณะประจำโดยไม่มีกำหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจำนวนที ่กำหนดไว้และรับเง ินค่าจ้าง                            
จากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย 
  “ลูกจ้างชั่วคราว”  หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงท่ีจ้างไว้ปฏิบัติงาน
ที่มีลักษณะชั่วคราว และหรือมีกำหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ และรับเงิน
ค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด 
  “ลูกจ้างลักษณะผู้ชำนาญงาน”  หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งมีความรู้ความชำนาญในงานเฉพาะอย่าง 
ที ่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี  ทั ้งเคยปฏิบัติงานชนิดนั ้นมานานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองความรู้                      
ความชำนาญและความสามารถในการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิมที่ผู้นั้นเคยปฏิบัติงานมาแล้ว 
  “เวลาทำงานปกติ”  หมายความว่า  เวลาทำงานของทางราชการ หรือเวลาอื่นใดที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนดตามลักษณะงานให้เป็นเวลาทำงานปกติ 
  “วันหยุดประจำสัปดาห์”  หมายความว่า  วันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่นายกองค์การบริหาร       
ส่วนตำบลกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอาจกำหนด
วันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นสองวันก็ได้ 
  “วันหยุดพิเศษ”  หมายความว่า  วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวันหยุดราชการ นอกจาก
วันหยุดประจำสัปดาห์ 
  “ค่าจ้างอัตราปกติ”  หมายความว่า  ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึงเงินเพ่ิม
พิเศษสำหรับการสู้รบตามอัตราที่กำหนดจ่ายให้ลูกจ้างสำหรับการปฏิบัติงานปกติ 
  “ค่าจ้างรายเดือน”  หมายความว่า  ค่าจ้างที่กำหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน รวมถึงเงินเพ่ิม
พิเศษสำหรับการสู้รบ 
  “ค่าจ้างรายวัน”  หมายความว่า  ค่าจ้างที่กำหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวันทำงานปกติ  
รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ 
  “ค่าจ้างรายชั ่วโมง”  หมายความว่า  ค่าจ้างที ่กำหนดอัตราจ่ายเป็นรายชั ่วโมงในวัน                     
ทำงานปกติ รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ 
  “ค้าจ้างนอกเวลา”  หมายความว่า  ค่าจ้างที่กำหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง  
เนื่องจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาทำงานปกต ิ
  “ค่าจ้างในวันหยุด”  หมายความว่า  ค่าจ้างที่กำหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง 
กรณีสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ 
  “ค่าอาหารทำการนอกเวลา” หมายความว่า ค่าอาหารที่กำหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายเดือน 
เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือวันหยุดพิเศษ 



หน้า 105 จาก 138 
 

หน้า 105 จาก 138 
 

  “เงินช่วยพิเศษ”  หมายความว่า  เงินช่วยเหลือค่าทำศพของลูกจ้างที่จ่ายในกรณีลูกจ้าง                   
ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ 
  “ท้องถิ ่นอื ่น”  หมายความว่า  ท้องถิ ่นที ่ลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต            
องค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนสังกัด 
  “ฝึกอบรม”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ หรือประสบการณ์ ด้วยการเรียน 
การวิจัย การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ              
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการนั้น และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา และการรับคำแนะนำก่อนเข้า
ฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย 
  “ดูงาน” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ 
  “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่  1 
คุณสมบัติของลูกจ้าง 
.................................... 

 
  ข้อ 358  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ    
ต้องห้ามเบื้องต้น  ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
  (ความในข้อ 358 (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 1 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์                 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2552) 
  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
  (๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด สำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล ดังนี้ 
      (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  

    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  (6)  ไม่เป็นผู ้อยู ่ในระหว่างถูกสั ่งให้พักราชการหรือถูกสั ่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม                    
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 
  (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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  (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (11) ไม ่ เป ็นผ ู ้ เคยถูกลงโทษให ้ออก ปลดออก หร ือไล ่ออกจากร ัฐว ิสาหก ิจ หรือ                       
หน่วยงานอื่นของรัฐ   
  (12) ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั ่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น   
  (13) ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์                   
และวิธีการปฏิบัติเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  
  (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  ข้อ 359  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล มีอำนาจพิจารณายกเว้นการจ้างลูกจ้าง
ลักษณะผู้ชำนาญงานสำหรับลูกจ้างผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 358 (10) เป็นรายบุคคลได้     
  (ความในข้อ 359 วรรคแรก แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 
29) พ.ศ. 2552)       
  เพื่อประโยชน์ทางราชการ ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (7) (9)  
(10) หรือ (14) คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ หรือ             
ผู ้ที ่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (11) หรือ (12) ถ้าผู ้น ั ้นได้ออกจากงาน หรือ          
ราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 358 (13) ถ้าผู้นั้นได้ออก                
จากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริต
ต่อหน้าที ่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้                  
สำหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้นำขั้ นตอน   
และวิธีการที่กำหนดสำหรับพนักงานส่วนตำบลมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่  2 
การกำหนดตำแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง 

.................................... 
 

  ข้อ 360  การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งของลูกจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามประกาศกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
  ข้อ 361  ตำแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งกำหนดตำแหน่ง
นอกเหนือจากตำแหน่ง ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดตามข้อ 360 หากตำแหน่ง
ว่างลงให้ยุบเลิก หรือปรับแก้ไขให้สอดคล้องตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามข้อ  360 
  ข้อ 362  ลูกจ้างชั ่วคราวซึ ่งมีลักษณะงานในหน้าที ่เหมือนกับพนักงานส่ วนตำบลหรือ
ข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบัติงานให้กำหนดตำแหน่ง ดังนี้ 
  (1) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเหมือนตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล หรือ
ข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนั้น และกำหนดคุณวุฒิที่ไม่สูงเกินความจำเป็นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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  (2) กำหนดชื่อตำแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไม่ให้ซ้ำหรือเหมือนกับชื่อตำแหน่ง
พนักงานส่วนตำบล   
  ข้อ 363  ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ให ้กำหนดคุณสมบัต ิเฉพาะสำหร ับตำแหน่งและช ื ่อตำแหน่งเหมือนตำแหน่งล ูกจ ้างตามระเบ ียบ
กระทรวงการคลังตำแหน่งนั้น 
  ข้อ 364  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้กำหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับระยะ เวลา               
ที่จำเป็นต้องมีผู ้ปฏิบัติงานและให้มีภารกิจปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง แต่ทั้งนี ้ระยะเวลาการจ้าง                     
ต้องไม่เกินปีงบประมาณ 
  ข้อ 365  การกำหนดจำนวนตำแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ยกเว้นลูกจ้าง               
ที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนดว่า                        
จะมีตำแหน่งใด ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผน
อัตรากำลังของลูกจ้าง เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
(ก.อบต.จังหวัด)   
  ข้อ 366  กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) มีอำนาจกำหนด
ตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้คำนึงถึง
ภารกิจ อำนาจหน้าที ่  ความร ับผ ิดชอบ ล ักษณะงานที ่ต ้องปฏิบัต ิ ความยากและคุณภาพของงาน                           
และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล 
  ข้อ 367  การกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลในส่วนราชการต่าง  ๆ                  
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร                  
ส่วนตำบล เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วเสนอ
ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดทำและกำหนด              
รวมไว้ในแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 
  ข้อ 368  ในการจัดทำแผนอัตรากำลังลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล การกำหนดตำแหน่ง
ลูกจ้าง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งลูกจ้าง ให้นำข้อกำหนดในประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงาน                      
ส่วนตำบล และประกาศกำหนดการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลมาใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ 369  เพื ่อเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถิ ่นและไม่ให้ม ีภาระผูกพันด้าน               
สวัสดิการของลูกจ้างมากเกินไป ให้พิจารณาปรับใช้อัตรากำลังลูกจ้างประจำที่มีอยู่เดิมก่อน หากมีความจำเป็น            
ต้องจ้างลูกจ้างให้พิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราวก่อน หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควรจ้าง ลูกจ้างประจำ              
ให้น ้อยที ่ส ุด โดยให้คำนึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกี ่ยวกับเง ินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน                           
และค่าจ้างของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ไม่ให้สูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  ข้อ 370  ตำแหน่งล ูกจ ้างที ่ร ับค ่าจ ้างจากเง ินอุดหนุนของร ัฐบาลจะมีตำแหน่งใด                
ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนตำบล และมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามความตกลง
กับสำนักงบประมาณ 
  ข้อ 371  การจ้างลูกจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการโดยวิธ ีการคัดเลือก              
โดยให้แต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือดำเนินการคัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ                    
วิธีใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 
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  ข้อ 372  อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามบัญชี                   
อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายประกาศนี้ 
  ข้อ 373  การให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง ให้เป็นไปตามบัญชี
กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายประกาศนี้ 
  (ความในข้อ 372 และข้อ 373 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2554)              
  ข้อ 374  การเพิ ่มค ่าจ ้างล ูกจ ้างประจำขององค์การบร ิหารส ่วนตำบล ให ้เป ็นไปตาม                       
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล    
  ข้อ 375  การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพ่ือการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างกลุ่มเงินเดือน 
ให้เป็นไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั ้นค่าจ้างแต่ละกลุ ่มเงินเดือน กรณีล ูกจ้างประจำได้ร ับการแต่งตั้ง                             
ให้ดำรงตำแหน่งต่างกลุ่มเงินเดือนท้ายประกาศนี้ 
  ข้อ 376  อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
  (1)  ลูกจ้างชั่วคราวซึ ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตำแหน่งลูกจ้างประจำให้ได้รับ                 
อัตราค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างประจำนั้น   
  (2)  ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลหรือ
ข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ
พลเรือนตำแหน่งนั้น 
  (3)  ลูกจ้างลักษณะผู้ชำนาญงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ       
และขั ้นสูง ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามลำดับและอัตราที ่คณะกรรมการพนักงาน               
ส่วนตำบล    (ก.อบต.จังหวัด) เห็นสมควร 
  ข้อ 377  การจ้างลูกจ้างที่มีเงื ่อนไขให้จ้างจากผู้มีคุณวุฒิ ให้จ้างในอัตราค่าจ้างตามวุฒิ                 
และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรณีจ้างผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้างตามอัตราเงินเดือน               
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
  ข้อ 378  การจ้างลูกจ้าง ให้ดำเนินการจ้างจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ของ                 
ผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 371  
  ข้อ 379  การจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชำนาญงาน ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล   
(ก.อบต.) กำหนดอัตราค่าจ้างตามท่ีเห็นสมควรตามบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ 376 (3)   
  ข้อ 380  การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างให้ดำรงตำแหน่งใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
  ข้อ 381  การโอนลูกจ้างประจำระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกับหน่วยราชการอ่ืน               
อาจกระทำได้ ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอำนาจจ้างทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอม ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งหรือให้พ้นจาก
ตำแหน่งแล้วแต่กรณี ต้องได้ร ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหว ัด)                          
โดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและได้รับค่าจ้างในอัตราที่ไมสู่งกว่าเดิม และให้นับเวลาการทำงานต่อเนื่องกัน 
  ข้อ 382  ลูกจ้างประจำผู ้ใดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ                 
หากองค์การบริหารส่วนตำบลต้องการจะรับผู ้น ั ้นเข้ารับราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งจ้าง                        
และแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับพนักงานส่วนตำบล                        
โดยอนุโลม 
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  ข้อ 383  ลูกจ้างประจำผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ในองค์การ
บริหารส่วนตำบลเดิมภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหารให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและรับค่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับ
พนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม 
  ข้อ 384  การแต่งตั ้งลูกจ้างประจำผู ้ดำรงตำแหน่งใดไปดำรงตำแหน่งใหม่ ผู ้นั ้นต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งใหม่ท่ีกำหนดในข้อ 360 
 

ส่วนที่  3 
วินัยและการรักษาวินัย 
.................................... 

 
  ข้อ 385  ลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผู้นั้น
กระทำผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามท่ีกำหนดไว้ 
  ข้อ 386  วิน ัยของลูกจ ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง ื ่อนไขเกี ่ยวกับวิน ัยและ                  
การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งนำมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่  4 
การออกจากราชการ 
.................................... 

 
  ข้อ 387  ลูกจ้างออกจากราชการ เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 390 (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(๕) ครบกำหนดการจ้าง 
(๖) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 
(๗) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 358 

  วันออกจากราชการตาม (6) ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม 
  ข้อ 388  การลาออกของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออก
จากราชการของพนักงานส่วนตำบล โดยอนุโลม  
  ข้อ 389  ลูกจ้างผู ้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร                     
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
  วันออกจากราชการตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขที ่กำหนดไว้สำหรับ      
พนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม 
  ข้อ 390  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจสั่งให้ลูกจ้างออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) เมื่อปรากฏว่า 
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  (๑) ลูกจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ 358 
  (๒) ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้าที่ของตนได้โดยสม่ำเสมอ หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และเวลาได้ล่วงพ้นไป             
เกินหกสิบวัน  ยังไม่มีผู้ใดพบเห็น 
  (๓) ลูกจ้างผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือประพฤติ
หน้าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุอันใด และนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้า สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงาน
ส่วนตำบลโดยอนุโลม 
  (๔) ล ูกจ ้างผ ู ้ ใดถ ูกกล ่าวหาว่ ากระทำผิดว ิน ัยอย่ างร ้ายแรงและได ้ม ีการสอบสวน                     
ตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงาน                       
ส่วนตำบลแล้ว การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทำผิดที ่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มีมลทิน                  
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
  (๕) ลูกจ้างผู้ใดต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำ                 
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
  (๖) ลูกจ้างผู้ใดขาดราชการบ่อยครั้ง ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 
  (๗) ยุบเลิกตำแหน่ง 
  วันออกจากราชการตามข้อนี ้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับการให้ออก               
จากราชการของพนักงานส่วนตำบล โดยอนุโลม  
  การให้ออกจากราชการตามข้อนี้ไม่ถือเป็นโทษทางวินัย 

ส่วนที่  5 
การอุทธรณ์  การพิจารณาอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

.................................... 
  ข ้อ 391  ล ูกจ ้างผ ู ้ ใดถ ูกส ั ่ งลงโทษหรื อถ ูกส ั ่ ง ให ้ออกจากราชการตามข ้อ 390                     
ตามประกาศนีด้้วยเหตุใด ๆ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งหรือมีสิทธิร้องทุกข์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ  
สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม 

ส่วนที่  6 
การลา 

.................................... 
  ข้อ 392  การลาป่วยของลูกจ้างกำหนดไว้ดังนี้ 
       (1)  การลาป่วยกรณีปกติ 
   (ก) ในปีหนึ่งลูกจ้างประจำมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาได้                  
ไม่เกินหกสิบวัน แต่ถ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา
ต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิบวัน 
   (ข)  ลูกจ้างชั ่วคราวที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง                 
อัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันทำการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่      
เก้าเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้าง                    
ไม่เกินแปดวันทำการ ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับ
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ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันทำการ ในกรณีที่มีระยะเวลา การจ้างต่ำกว่า
หกเดือนมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วันทำการ 
       (2) การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   (ก) ลูกจ้างประจำป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเนื่ องจากการปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ก) แล้วยังไม่หาย 
และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทำงานได้ก็ให้ลาป่วย
เพื่อรักษาพยาบาล เท่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควรอนุญาตให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ 
ทั้งนี้ ถ้าเป็นลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้ รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ แต่ถ้าแพทย์                
ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายได ้ก็ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบำเหน็จต่อไป 
   (ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่วย หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดังกล่าวใน (ก)                 
ทำให้ลูกจ้างประจำผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ อันเป็นเหตุจะต้องสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรฐาน
ทั่วไปนี้ หากผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดของลูกจ้างประจำผู้นั้นพิจารณา เห็นว่าลูกจ้างประจำผู้นั้นยังอาจปฏิบัติ
หน้าที่อื่นใดที่เหมาะสมได้ และเมื่อลูกจ้างประจำผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้ย้ายลูกจ้างประจำผู้นั้น
ไปปฏิบัติหน้าที ่ในตำแหน่งอื ่นที ่เหมาะสมโดยไม่ต้องสั ่งให้ออกจากราชการก็ได้ โดยให้อยู ่ในดุลยพินิจ                    
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
   (ค) ลูกจ้างชั่วคราวป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ข) แล้วยังไม่หายและแพทย์
ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทำงานได้ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีอำนาจอนุญาตให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาล โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติได้ตามที่เห็นสมควร                  
แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน ทั้งนี้ ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำ
สัปดาห์ และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้ ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการ 
         ลูกจ้างผู้ ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้ยื ่นใบลาต่อผู ้บังคับบัญชาก่อนหรือ                          
ในวันที่ลา เว้นแต่กรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
         การลาป่วยเกินสามวัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อมกับใบลาด้วย  
เว้นแต่ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 
  ข้อ 393  ในปีหนึ่งลูกจ้างประจำมีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทั้งลาไปต่างประเทศ โดยได้รับ
ค่าจ ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี ่ส ิบห้าว ันทำการ แต่ในปีแรกที ่ได้ ร ับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ                      
ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด                
ประจำสัปดาห์ 
  ลูกจ้างประจำผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น                 
และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอใบลา
พร้อมระบุเหตุจำเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  ข้อ 394  การลาพักผ่อนประจำปีของลูกจ้างประจำ ให้เป็นไปตามที่กำหนดสำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล โดยอนุโลม 
  ข้อ 395  ลูกจ้างประจำมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวันหยุดประจำสัปดาห์
และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง                  
ในวันหยุดประจำสัปดาห์ 
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  ลูกจ้างประจำที ่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื ่อเลี ้ยงดูบุตรเพิ ่มอีก            
ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน 
สามสิบวันทำการ และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสี่สิบห้าวันทำการด้วย 
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปีหนึ่ง          
ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่ กรณีที่เริ่ม                      
เข้าปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว 
  ข้อ 396  ลูกจ้างประจำที่ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไปประกอบ   
พิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้วแต่กรณี      
มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในปีแรกที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างประจำ  
จะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมง ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ 
  ผู ้ประสงค์จะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ให้เสนอใบลาต่อผู ้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นก่อนวันอุปสมบท หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผล                     
อันสมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้ 
  อำนาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ 397  การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการ      
ฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย                
การรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น การลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดงจำนวนวันที่
ต้องเดินทางไปกลับ และวันที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าที่จำเป็น เพื่อประกอบการ
พิจารณา ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ 
  (๒) ลูกจ้างประจำมีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร หรือเข้ารับ
การทดลองความพรั่งพร้อม โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับ การฝึกวิชาการ
ทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้ว ไม่มารายงานตัว          
เพื่อเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานเว้นแต่ในกรณีที่มี                
เหตุจำเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 
ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ 
  (3)  ในกรณีลูกจ้างชั่วคราว ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติ ไม่เกิน
หกสิบวันส่วนการลาเพ่ือเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่กรณีให้ได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ 
  ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากล ูกจ ้างได ้ร ับเง ินเด ือนตามชั้ นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  อำนาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ 398  การลาครึ ่งว ันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้างให้นับเป็นการลาครึ ่งวัน                     
ตามประเภทการลานั้น ๆ  
  ข้อ 399  การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้                     
ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล   
  อำนาจการอนุญาตในการลาตามข้อ 392 ข้อ 393 ข้อ 394 และข้อ 395 ให้เป็นไปตามที่
กำหนดท้ายประกาศนี ้
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ส่วนที่  7 
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

.................................... 
 

  ข้อ 400  ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอ่ืน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นแท้จริงที่ต้องใช้
ความรู้ความชำนาญพิเศษ หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนั้น และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น 
  ข้อ 401  การปฏิบัติราชการนอกเวลาทำงานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำ
สัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษซึ ่งจะต้องจ่ายค่าจ ้างนอกเวลาหรือค่า จ ้างในวันหยุด หรือค่าอาหาร                               
ทำการนอกเวลาให้กระทำได้ในกรณีที่จำเป็นหรือรีบด่วน โดยมีคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเป็นหลักฐาน 
  ข้อ 402  การจ่ายค่าจ้างในวันทำงานปกติ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน และ
รายชั่วโมง ค่าจ้างนอกเวลา และกำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
  (๑) ลูกจ้างรายเดือน 
       (ก) กำหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้นเดือน     
ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดทำการก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น                     
ที่จะกำหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
       (ข) กำหนดเวลาทำงานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทำงานของทางราชการ เว้นแต่ถ้ามีงาน
เป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทำงานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้กำหนดโดยจะต้องมี
เวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก 
       (ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทำงานปกติ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์ 
หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา 
  (2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง 
       (ก) กำหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างมากกว่า
เดือนละครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
       ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครั ้ง  โดยปกติให้จ่ายในวันถัดจากวันสุดท้ายของเดือน  
หน่วยงานใดมีความจำเป็นที ่จะกำหนดวันเริ่ มจ ่ายเป ็นว ันอื ่นของเด ือนถัดไป จะต้องได ้ร ับอนุมัติ                                
จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
       ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั ้ง ให้หน่วยงานกำหนดวันจ่ายเงิน ค่าจ้างตาม                  
ความเหมาะสมได้โดยขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
       (ข) กำหนดเวลาทำงานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทำงานของทางราชการ เว้นแต่ถ้ามีงาน
เป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทำงานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้กำหนดโดยจะต้องมี
เวลาทำงานวันละไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก 
       (ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทำงานปกติติดต่อกันเกินสามชั่วโมงขึ้นไป ให้จ่ายค่าจ้าง
ได้ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ 
  ข้อ 403  การจ่ายค่าจ้างในกรณีวันหยุดประจำสัปดาห์ สำหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หักค่าจ้าง 
ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้าง 
  สำหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ 402 (1) (ค) 
  (2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอัตราปกติตามระยะเวลาทำงาน 
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  ข้อ 404  การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ สำหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หักค่าจ้าง                 
ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ 
  สำหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาทำงานในวันหยุดพิเศษ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ 402 (1) (ค) 
  (๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้างเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทำงาน 
  ข้อ 405  การจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอื่นตามข้อ 400                
ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ โดยไม่มี
สิทธิได้รับค่าอาหารทำการนอกเวลา 
  (2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
       (ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสำนักงานที่ตั้งปกติหรือ
สถานที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นวันทำงานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษให้จ่ายค่าจ้าง
อัตราปกติ ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตามข้อ 402 และข้อ 403 
      (ข) ลูกจ้างซึ ่งทำหน้าที ่คนรถหรือคนเรือ ซึ ่งได้ปฏิบัต ิหน้าที ่ในขณะเดินทางครบ
กำหนดเวลาทำงานปกติประจำวันแล้ว หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปอีกสำหรับวันนั้นให้จ่ายค่าจ้าง
นอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 402 (2) (ค) 
  การปฏิบัติงานในวันทำงานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา  การปฏิบัติงานในวันหยุด                    
หรือในกรณีในวันหยุดพิเศษ  ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย เสมือนปฏิบัติงานในสำนักงานที่ตั้งปกติ         
เว้นแต่ในกรณีวันหยุดประจำสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้ ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกต ิ
  ข้อ 406  ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือ
เพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจำนวนสามเท่าของอัตราค่าจ้าง
ปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ในกรณีลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง ให้ถือเสมือนว่า
ลูกจ้างผู้นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์คำนวณเงินช่วยพิเศษ 
  ข้อ 407  ลูกจ้างประจำซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ผู้มีอำนาจได้วินิจฉัยตาม             
ข้อ 411 แล้วสั่งจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเท่าใด ให้จ่ายค่าจ้างตามจำนวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจำนวนหนึ่ง                 
เป็นจำนวนสามเท่าของจำนวนค่าจ้างนั้น 
  ถ้าผู้มีอำนาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าจ้าง ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมาปฏิบัติงาน
และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
  ข้อ 408  ลูกจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างสำหรับวันที่ขาดหรือหนีราชการนั้น 
  ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมาปฏิบัติงาน
และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
  ข้อ 409  ค่าจ้างที ่จ ่ายตามข้อ 406 ถึงข้อ 408 เป็นทรัพย์สินของผู ้ตายในขณะตาย                   
และให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 
  เง ินช่วยพิเศษตามข้อ 406 หรือข้อ 407 ให้จ ่ายแก่บุคคลซึ ่งล ูกจ้างได้แสดงเจตนา              
ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 
  ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้แสดง
เจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน ให้จ่ายแก่บุคคลตามลำดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้ 
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(1) คู่สมรส 
(2) บุตร 
(3) บิดามารดา 

 (4) ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา โดยจำเป็นต้องมีผู้อุปการะและความ ตายของ              
ผู้นั้นทำให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่ามีหลักฐาน
แสดงได้ว่าเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย 
  (5) ผู้ที ่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ ซึ ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                
เห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย 
  เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลในลำดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ                    
แต่ในลำดับเดียว ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 
  ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างผู ้นั้น                    
ถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย 
  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีความจำเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้างผู้ถึงแก่                
ความตาย เพราะไม่ม ีผ ู ้ใดเข้าจ ัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหักค่าใช้จ่าย                           
จากเงินช่วยพิเศษท่ีต้องจ่ายตามประกาศนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 
  ข้อ 410  องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีความจำเป็นที ่จะต้องสั ่งให้ ลูกจ้างประจำไป          
ฝึกอบรม หรือดูงาน เกี่ยวกับหน้าที่ที่ลูกจ้างประจำนั้นปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศโดยให้
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติตลอดระยะเวลาที ่ไปฝึกอบรมหรือดูงานนั ้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                    
เป็นผู้อนุมัติ ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์  
  ข้อ 411  ลูกจ้างประจำที ่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ      
สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนจนกว่าคดี      
หรือกรณีถึงที่สุด การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ลูกจ้างประจำผู ้ ใดถูกสั ่งพักราชการ  ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตั ้งแต่วันที่ถูกสั่ง                  
พักราชการไว้ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการ เพราะมิได้ทราบ
คำสั่งให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบ หรือควรได้รับทราบคำสั่งนั้น 
  (2) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจำผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทำความผิดและไม่มีมลทิน
หรือมัวหมอง ให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ 
  (3) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจำผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทำความผิดแต่มีมลทินหรือ
มัวหมอง หรือกระทำความผิด แต่ถกูลงโทษไม่ถึงปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายค่าจ้างได้ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ 
  (4) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจำผู ้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ได้กระทำความผิดและถูกลงโทษ                    
ถึงปลดออก หรือไล่ออก ห้ามจ่ายค่าจ้าง 
  (5) ในกรณีลูกจ้างประจำซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี หรือกรณี 
ถึงที่สุด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้างระหว่างเว ลานั้น
หรือไม่เพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั้งนี ้ให้จ่ายค่าจ้างตามจำนวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่                   
ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย 
  กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ถือปฏิบัติทำนองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ 
  ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรอืถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั ้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการไว้ก่อน เพราะมิได้ทราบคำสั่ง              
ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบหรือควรได้รับทราบคำสั่งนั้น 
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  อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ ไม่ถือเป็นอัตราว่าง 
  ข้อ 412  ให้นำความในข้อ 411 มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำระหว่างอุทธรณ์
หรือร้องทุกข์คำสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือคำสั่งให้ออกจากราชการหรือระหว่างถูกพนักง านสอบสวน
ควบคุมตัวดำเนินคดีอาญา หรือถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลโดยอนุโลม 
  ข้อ 413  การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าจ้าง ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งหรือ   
ปรับค่าจ้าง โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้าง ให้คงตัดค่าจ้างต่อไป ตามจำนวนเดิม 
  การจ่ายค่าจ้างในกรณี 
  (1) ลาออก ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกำหนดลาออก แต่ถ้าถึงกำหนดลาออกแล้วยังไม่ได้รับทราบคำสั่ง
อนุญาตให้ลาออก และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคำสั่งหรือควรได้รับทราบคำสั่ง 
  (2) ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคำสั่ง แต่ถ้ายังไม่รับทราบคำสั่ง และ
ลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคำสั่งหรือควรได้รับทราบคำสั่ง 
  (3)  พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปีงบประมาณ 
  การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และ
เป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้สำหรับข้าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกำหนดสิทธิให้
จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) กำหนดหลักเกณฑ์   
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างใหส้อดคล้องกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
  ข้อ 414  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทำขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงิน            
ทำขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ข้อ 415  ให้องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจำของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการจัดทำทะเบียนลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล   
  เมื ่อมีคำสั ่งแต่งตั้ งลูกจ้างประจำผู ้ใดไปต่างสังกัด ให้ส ่วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ้างประจำให้ลูกจ้างผู้นั้นนำไปมอบแก่ส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทุกครั้ง 
  ทะเบียนลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการ             
ไม่พึงเปิดเผยต่อผู้อื่น การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือตรวจสอบรายการ     
ให้ดำเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 
  ข้อ 416  การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำรายวันเป็นอัตราค่าจ้างรายเดือนให้เอา                    
ยี่สิบหกวันทำการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันที่ลูกจ้างผู้นั้นได้รับในปัจจุบัน โดยปัดเศษขึ้นเป็นเกณฑ์พิจารณา               
แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งนั้น 
  ข้อ 417  ให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และ
การปฏิบัติตนตามประกาศกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กำหนดไว้สำหรับพนักงานส่วนตำบล  
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

หมวดที่  14 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

.................................... 
 

  ข้อ  417/1  ในหลักเกณฑ์นี้ 
  “พนักงานจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 โดยเป็นบุคคลซึ ่งได้ร ับการจ้างตามสัญญาจ้าง                                
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ตามหลักเกณฑ์ฯ นี้ โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อปฏิบัติงาน                   
ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น 

 “สัญญาจ้าง”  หมายความว่า  สัญญาจ้างพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์ฯนี้ 
  “พนักงานจ้างตามภารกิจ” หมายความถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริม                 
หรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานส่วนตำบล หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล 
  “พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ”  หมายความถึง  พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นที่ปรึกษา 
โดยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือความชำนาญพิเศษ หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะด้าน อันเป็นที่
ยอมรับในวงการวิชาการหรือวงการในงานที่เก่ียวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านนั้น ๆ  
  “พนักงานจ้างทั่วไป”  หมายความว่า  พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไป 
ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจ้างในช่วงสั้น ๆ ไม่เกิน 1 ปี 
  “ค่าตอบแทน”  หมายความว่า  เงินเดือนซึ่งจ่ายให้กับพนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบล ตามอัตราที่กำหนดในหลักเกณฑ์ฯนี้ 
   “ค่าตอบแทนพิเศษ”  หมายความว่า  เงินที ่จ่ายเพิ ่มให้กับพนักงานจ้างที ่ได้รับอัตรา
ค่าตอบแทนถึงขั้นสูงของตำแหน่งนั้น จนไม่อาจได้รับการเลื่อนอัตราค่าตอบแทนได้ 
  (คำนิยามนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2557)          
  “การสรรหา” หมายความว่า การประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและ
คุณสมบัติอื ่น ๆ ที ่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งที ่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดจำนวนหนึ่ง                       
เพ่ือทำการเลือกสรร 
  “การเลือกสรร” หมายความว่า การพิจารณาบุคคลที่ได้ทำการสรรหาทั้งหมด และทำการ
คัดเลือกเพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด 
  ข้อ 417/2  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั ่ง  มติคณะรัฐมนตรี  
มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลที่กำหนดให้พนักงานส่วนตำบลหรือ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด                          
ให้ถือว่าพนักงานจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับพนักงานส่วนตำบล
หรือลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องใดมีกำหนดไว้แล้วโดยเฉพาะในหลักเกณฑ์ฯ นี้ หรือ
ตามเงื ่อนไขของสัญญาจ้าง หรือเป็นกรณีที ่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลประกาศกำหนดให้                      
พนักงานจ้างประเภทใดหรือตำแหน่งในลักษณะงานใดได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับพนักงาน                      
ส่วนตำบล หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในบางเรื ่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน                
ของพนักงานจ้าง  
 

ส่วนที่  1 
พนักงานจ้าง 

.................................... 
 

  ข้อ  417/3  พนักงานจ้างมีสามประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  (๒) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
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  (๓) พนักงานจ้างทั่วไป 
  ตำแหน่งพนักงานจ้างลักษณะงานใดจะมีชื ่อตามลักษณะงานนั้น กรณีที ่มีลักษณะงาน
สนับสนุนหรือส่งเสริมการทำงานของพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งใด จะมีชื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานพนักงานส่วนตำบล
ในตำแหน่งงานนั้น 
  ข้อ 417/4  ผู้ซึ่งได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี ่ยวชาญพิ เศษ                 
อายุไม่เกินเจ็ดสิบปี 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต               
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
สำหรับพนักงานส่วนตำบล 
  (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด             
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

ส่วนที่  2 
การกำหนดตำแหน่ง การจ้าง 

.................................... 
 

  ข้อ 417/5  ในการกำหนดตำแหน่งของพนักงานจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ                  
เมื ่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเห็นชอบแล้ว ต้องเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล                
เห็นชอบด้วย   
  การกำหนดตำแหน่งตามวรรคหนึ่งให้จำแนกตำแหน่งตามลักษณะงาน ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ  ได้แก่ 
      (๑.๑) ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ 
      (๑.๒) ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ 
      (๑.๓) ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 

(๓) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
(๔) พนักงานจ้างทั่วไป 

  ข้อ 417/6  การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้าง
ตามข้อ 417/5 ให้เป็นไปดังนี้ 
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  (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ใช้ลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงาน
ส่วนตำบล หรือข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม เว้นแต่พนักงานจ้างที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล    
ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า  5 ปี   
  ทักษะของบุคคลที ่กำหนดในวรรคแรก จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ                   
ในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ                 
หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 
 
  (2) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
         (2.1) ลักษะงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เป็นงานที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
   (ก) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับงานหรือโครงการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการด้านนั้น ๆ และ 
   (ข) เป็นงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีกำหนดระยะเวลา
สิ้นสุดแน่นอน โดยได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ และ 
   (ค) เป็นงานหรือโครงการที ่มีความสำคัญ เร่งด่วน ที ่ต ้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ                    
โดยเร็ว และ 
   (ง) เป็นงานหรือโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานได้  และ 
   (จ) เป็นงานที่เกี ่ยวกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านต่าง ๆ เช่น             
ด้านกฎหมาย ด้านการวางแผน ด้านการส่งเสริมการลงทุนและอาชีพ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสาธารณสุข ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
       (2.2) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
             มีคุณวุฒิการศึกษาเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และเคยรับราชการในตำแหน่ง
ตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์และผลงานในการบริหารงานภาคเอกชน อันเป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาการ หรือวงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านนั้น ๆ  มาไมน่้อยกว่า 20 ปี 
  ข้อ 417/7  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้างเป็นระยะเวลา     
สามปี โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและงบประมาณ                
ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้างที่กำหนดในส่วนที่ ๓ 
  (ความในข้อ 417/7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2557)           ข้อ 417/8  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็น
พนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่  4 
  ข้อ 417/9  การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลก่อน จึงทำสัญญาจ้างได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ทำเป็น
สัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปี หรือตามโครงการ
ที่มีการกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น
ของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล   
  แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามท้ายหลักเกณฑ์ฯ นี้ 
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  การทำสัญญาตามวรรคหนึ่ง  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับ
ผู้ได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
  ข้อ 417/10  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด 
  เครื่องแบบพิธีการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด   
  ข้อ 417/11  วัน เวลาการทำงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์     
ที่กำหนดสำหรับพนักงานส่วนตำบล เว้นแต่วิธีการทำงานในกรณีที่ไม่ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจำองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของพนักงานจ้าง           
ในแต่ละตำแหน่ง โดยคำนึงถึงผลสำเร็จของงาน 

ส่วนที ่ 3  
การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 

.................................... 
 

  ข้อ 417/12  การกำหนดจำนวนและตำแหน่งพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล                      
ในส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นแผนอัตรากำลัง             
ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตำบล แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ                               
โดยให้จัดทำและกำหนดรวมไว้ในแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 
  ข้อ 417/13  การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้างให้คำนึงถึงภารกิจอำนาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงานตลอดทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล 
  การกำหนดจำนวนพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง หากเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ การกำหนดจำนวนให้เป็นไปตามรายได้จริงของปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
  (๑) องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
มีพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้หนึ่งคน 
  (2) องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนตั ้งแต่ 200 ล้านบาทขึ ้นไป                  
มีพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้ไม่เกินสามคน 
  ข้อ 417/14  การปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างให้กระทำได้เฉพาะการปรับปรุงตำแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับตำแหน่งผู้มีทักษะที่เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล โดยจะต้องมีเหตุผลและความจำเป็นในการพิจารณาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลก่อนถึงจะปรับปรุงตำแหน่งได้ และถือเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี
ในคราวเดียวกัน 
  สำหรับพนักงานประเภทอื ่น ห้ามปรับปรุงตำแหน่ง แต่หากมีภารกิจที ่ เพิ ่มมากขึ้น                          
ในส่วนราชการอ่ืน อาจมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานได้ 
  ข้อ 417/15  การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กรณีพนักงานจ้างทั่วไปห้ามกำหนดชื่อ
ตำแหน่งที่มีลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการ ส่วนพนักงานจ้างตามภารกิจในการกำหนดชื่อตำแหน่งให้เป็นไป
ตามข้อ 417/3 ยกเว้นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะให้กำหนดชื่อตำแหน่งให้สอดคล้อง
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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  (ความในข้อ 417/12 ข้อ 417/13 ข้อ 417/14 และข้อ 417/15 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2557)       
  ข้อ 417/16  ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลใดจำเป็นต้องจ้างพนักงานจ้าง เพ่ือปฏิบัติงาน
ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล 
นอกเหนือจากกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างที ่ได้กำหนดไว้ และมีงบประมาณสำหรับการดำเนินการแล้ว                 
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนั้น ก่อนที่จะดำเนินการ            
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื ่อจ้างเป็นพนักงานจ้างได้ และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลเพ่ือขอความเห็นชอบในการทำสัญญาจ้าง 
  ข้อ 417/17  (ยกเลิก)  
  (ข้อ 417/17 ถูกยกเลิกโดยข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง หลักเกณฑ ์
และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 
2557)    

ส่วนที่  4 
การสรรหา  และการเลือกสรร 

.................................... 
 

  ข้อ 417/18  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสรรหาและเลื อกสรรบุคคลเพื ่อเป็น
พนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญด้วย
กระบวนการที ่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื ่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการ        
บ้านเมืองที่ด ี
  ข้อ 417/19  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั ่วไป       
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลให้ความเห็นชอบ ให้กำหนดตำแหน่งใดแล้ว ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังนี้ 
  (1) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท
ของพนักงานจ้าง ลักษณะงาน ชื่อตำแหน่ง ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน                 
ที ่จะได้ร ับ คุณสมบัติของผู ้มีส ิทธิสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร เก ณฑ์การตัดสิน                  
และเงื่อนไขการจ้างอื่นๆ ตลอดจนกำหนดวันและเวลาของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิ                 
สมัครทราบ 
  ประกาศรับสมัครนั้น ให้ปิดไว้ในที ่เปิดเผยเป็นการทั ่วไป มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน                      
ทำการก่อนกำหนดวันรับสมัคร 
  (2) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกำหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ตำแหน่งละ
ไม่เกิน 100 บาท ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
  (3) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกำหนดระยะเวลาในการรับสมัครได้ตามความเหมาะสม     
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ 
  (4) หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้
สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ซึ่ งประกอบด้วย 
      (ก) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
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      (ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ 
      (ค) คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
  (5) ให้กำหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแต่ละเรื่องได้ตามความจำเป็นและความสอดคล้อง
กับตำแหน่งงาน ทั้งนี้ สมรรถนะที่จำเป็นมากท่ีสุดควรมีน้ำหนักของคะแนนเต็มมากที่สุด 
  (6) ว ิธ ีการประเมินสมรรถนะแต่ละเร ื ่อง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู ้กำหนด                     
โดยสมรรถนะเรื ่องหนึ ่ง สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินหลายวิธีการหรือสมรรถนะหลาย ๆ เรื ่อง                         
สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการประเมินวิธ ีเดียวกันตามที่เห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการประเมิน                  
สมรรถนะดังกล่าว ได้แก่ การสอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์
จำลองการตรวจสอบกับบุคคลที่อ้างอิง หรืออ่ืน ๆ  
  ทั้งนี้ ได้กำหนดแบบตัวอย่าง การกำหนดและการประเมินสมรรถนะ ดังเอกสารแนบท้าย
หลักเกณฑ์ฯ นี้ 
  (7) เกณฑ์การตัดสินสำหรับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
ตามความเหมาะสม  และสอดคล้องกับตำแหน่งงาน 
  (8) ภายหลังการประกาศรับสมัครแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย 
       (ก)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธาน 
       (ข)  ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบงาน     เป็นกรรมการ 
             หรือโครงการของตำแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร     
       (ค)  หัวหน้าสำนักปลัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย      เป็นกรรมการและเลขานุการ
  ในการเลือกสรรตำแหน่งที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควร ให้มีผู ้ทรงคุณวุฒิ                 
หรือ ผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้น ทั้งจากภายในหรือภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบล              
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั ้งผู ้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้มีประสบการณ์                           
ที่เก่ียวข้องกับตำแหน่งนั้นเป็นคณะกรรมการด้วย 
  คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร ภายใต้หลักการตามข้อ 417/18 
  ข้อ 417/20  เมื่อคณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้รายงานผลการดำเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื ่อประกาศบัญชีรายชื ่อผู ้ผ ่านการ                    
เลือกสรรและดำเนินการจัดจ้างโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลต่อไป  
  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยกำหนดให้บัญชี              
มีอายุตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า  1 ปี 
  ในกรณีที่มีผู ้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บ ุคคล                       
ที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้ 
  ข้อ 417/21  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเห็นชอบให้กำหนดตำแหน่งใดแล้ว                      
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
  (1) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู ้รับผิดชอบงานหรือโครงการของตำแหน่ง                     
ที่จะสรรหา และเลือกสรร กำหนดขอบข่ายงานของตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติของตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง 



หน้า 123 จาก 138 
 

หน้า 123 จาก 138 
 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ และเงื่อนไขการจ้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร โดยให้จัดทำเป็นประกาศรับสมัคร
ปิดไว้ในที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนกำหนดวันรับสมัคร 
  (2) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกำหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ตำแหน่งละ
ไม่เกิน  200 บาทได ้
  (3) ระยะเวลาในการรับสมัครและหลักเกณฑ์การเลือกสรร ให้นำข้อ 417/19 (3), (4), (5), 
(6) และ (7) มาใช้โดยอนุโลม 
  (4) ภายหลังการประกาศรับสมัครแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย 
        (ก) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล          
                      ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย         เป็นประธาน 

(ข) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เก่ียวข้อง           เป็นกรรมการ 
   กับตำแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร จำนวนอย่างน้อยสองคน 

(ค) ผู้อำนวยการกองหรือผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบงานหรือ         เป็นกรรมการ 
                              โครงการของตำแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร   
        (ง)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล             เป็นกรรมการและเลขานุการ
  คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร ภายใต้หลักการตามข้อ 417/18 
  ข้อ 417/22  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชื ่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ผู ้ เช ี ่ยวชาญพิเศษแล้ว ให้นายกองค์การบร ิหารส่วนตำบลดำเนินการจัดจ ้าง โดยขอความเห็นชอบ                         
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยกำหนดให้บัญชี                  
มีอายุตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  60 วัน 
  ข้อ 417/23  ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง จะต้องทำสัญญาจ้าง                 
ตามแบบท่ีกำหนดแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯนี้ 

ส่วนที่  5 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

.................................... 
 

  ข้อ 417/24  อัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในหมวดนี้ 
  ข้อ 417/25  พนักงานจ้างประเภทใดหรือตำแหน่งในลักษณะงานใด อาจได้รับสิทธิประโยชน์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา 
(๒) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 
(๓) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
(๕) ค่าเบี้ยประชุม 

  (๖) สิทธิอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การได้รับ
สิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี 
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  ข้อ 417/26  หลักการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
  (1) หลักคุณภาพ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เข้ามา
ปฏิบัติงานภายใต้ระบบสัญญาจ้าง 
  (2) หลักความยุติธรรม เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคในโอกาส ไม่เหลื่อมล้ำ และไม่เลือกปฏิบัติ 
  (3) หลักการจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เพียงพอ โดยคำนึงถึง                       
ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนในภาคเอกชน อัตราเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และฐานะการคลัง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
  (4) หลักความสามารถ อัตราค่าตอบแทนจะจ่ายตามความรู้ความสามารถ ขีดสมรรถนะ                 
และผลงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ข้อ 417/27  บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราแนบท้าย
หลักเกณฑ์ฯ นี้ 
  ข้อ 417/28  ให้พนักงานจ้างได้รับอัตราค่าตอบแทนตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
  พนักงานจ้างลักษะงานใดซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในกรณีใดจะได้รับค่าตอบแทนจำนวนเท่าใด              
ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 
  ในการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานจ้างลักษณะงานใดให้พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา 
ทักษะ ประสบการณ์ และผลงาน โดยคำนึงถึงงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  ในการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานจ้างลักษณะงานใดให้พิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา 
ทักษะ ประสบการณ์ และผลงาน โดยคำนึงถึงงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจในตำแหน่งงานวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งมีประสบการณ์ตรงตาม
ลักษณะงานในตำแหน่งที่ได้รับการว่าจ้าง ให้ได้รับการปรับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี 
แต่ให้ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนสูงสุดไม่เกิน ๕ ช่วง 
  ข้อ 417/29  หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี 
  ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  (๑) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาในตำแหน่งที่จะเลื่อนค่าตอบแทน           
ไม่น้อยกว่า ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน) เพื่อจูงใจให้พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของตน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี 
  (๒) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดี ได้ไม่เกิน
อัตราร้อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔ ของอัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที่ ๑ กันยายน  
  กรณพีนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราค่าตอบแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน
พิเศษได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงตำแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ                     
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีที่มีการประเมิน ถึง ๓๐ กันยายนของปีถัดไป 
  ข้อ 417/30  ในกรณีที่มีการคำนวณเพื่อปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทน 
หากคำนวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพิ่มข้ึนเป็น ๑๐ บาท 
  (ความในข้อ 417/28 ข้อ 417/29 และข้อ 417/30 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2557)       
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  ข้อ 417/31  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ 417/29 โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน 
ในรอบปีที่แล้วมาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้    
  (๑) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที ่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ จนเกิดผลดี                     
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดี 
  (๒) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา         
ให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่ง
หน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ไดก้ระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๓) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
  (๔) ต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
  (๕) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการประเมินผล               
การปฏิบัติงานตามข้อ 417/40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 
      (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ไม่เกิน 120 วัน 
      (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
      (ค) ลาป่วยซึ ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว ่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน                          
ไม่เกินหกสิบวันทำการ 
      (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป                 
หรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
      (จ) ลาพักผ่อน 
      (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เ ข้ารับการ      
ฝึกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
  การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะ                  
วันทำการ 
  ทั้งนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่ผ่าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการหรือ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
มีพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างในสถานศึกษา โดยไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แต่งตั้งผู ้บริหาร
สถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ คนเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการ 
  แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.อบต.กำหนด  
  (ความในข้อ 417/31 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 60) พ.ศ. 2559)       
  ข้อ 417/32  พนักงานผู ้ผ ่านการประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานเพื ่อต ่อส ัญญาจ้างได้                                           
ให้พนักงานจ้าง ผู ้น ั ้นได้ร ับการพิจารณาเลื ่อนค่าตอบแทนในลักษณะงานนั ้นตามผลการประเมินการ               
ปฏิบัติงานตามหลักการในข้อ 417/29 ได ้
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  ข้อ 417/33  ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย                  
ว่าด้วยการประกันสังคม 
  (ความในข้อ 417/32 และข้อ 417/33 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงาน                  ส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2557)       
 

ส่วนที่  6 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

.................................... 
 
  ข้อ 417/34  ในระหว่างสัญญาจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการประเมินผล            
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 
  (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้กระทำในกรณีดังต่อไปนี้ 
       (ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
       (ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
  (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี ่ยวชาญพิเศษ ให้กระทำในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
       (ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
       (ข) การประเมินผลสำเร็จของงานตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
  (3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป ให้กระทำในกรณีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดในหมวดนี้ 
  ข้อ 417/35  พนักงานจ้างผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 417/34                    
ให ้นายกองค์การบร ิหารส ่วนตำบล รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เพื ่อให ้ความเห ็นชอบ                             
ในการเลิกจ้าง และให้ถือว่าสัญญาจ้างของพนักงานจ้างผู ้นั ้นสิ้นสุดลง โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล                     
แจ้งให้พนักงานจ้างผู้นั้นทราบ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
  ข้อ 417/36  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์              
ในการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ้าง และนำผลการประเมินไปใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 
  (๑) การเลื่อนค่าตอบแทน 

(๒) การเลิกจ้าง 
(๓) การต่อสัญญาจ้าง 
(๔) อ่ืน ๆ  

  ข้อ 417/37  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง มี  2 ประเภท ดังนี้ 
  (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
  (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
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 ข้อ 417/38  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ภายใต้หลักการที ่จะประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื ้นฐานของผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์                   
ของงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน  
  ข้อ 417/39  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ชให้ประเมินจากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั ้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์                      
ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
   (๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
       (ก) ปริมาณผลงาน 
       (ข) คุณภาพผลงาน 
       (ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
       (ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  (๒) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดสมรรถนะ                     
ที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ ที ่พึงประสงค์ของแต่ละ
สมรรถนะ แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที ่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับ                    
สมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่กำหนด โดยให้นำสมรรถนะของพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตำบลกำหนด มาใช้สำหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้  
  พนักงานจ้างทั ่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะ                       
ที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑ 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะ
หลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงานส่วนตำบลในลักษณะ
งานเดียวกัน โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยกำหนด
ระดบัสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๒  
  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน และสมรรถนะประจำสายงาน 
๓ สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 
โดยกำหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๓ 
  ในแต่ละรอบการประเมิน  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดยกำหนดช่วง          
คะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
  ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100  คะแนน 

ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 คะแนน 
ดี ตั้งแต่ร้อยละ  75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 คะแนน 
พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75 คะแนน 
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ  65   คะแนน 

  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั ่วไป 
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสม       
ของลักษณะงานและวิธีที่องค์การบริหารส่วนตำบลเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง                
ก็ได้ สำหรับพนักงานจ้างผู ้ เชี่ ยวชาญพิเศษให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดขึ ้นได้เองหรือปร ับใช้                           
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความสำเร็จของงาน 
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ผลผลิตที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้                  
ในวรรคหนึ่ง  
  (3) การประเมินผลการปฏิบัต ิงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั ่วไป                           
ให้ดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
        (ก) ช่วงเริ ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเป้ าหมาย ผลสำเร็จ         
ของงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมอบหมายให้พนักงานจ้างปฏิบัติ จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย                   
และ/หรือความสำเร็จของงานซึ่งพนักงานจ้างผู้นั ้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น  โดยกำหนด                   
ดัชนีชี ้ว ัดหรือหลักฐานบ่งชี ้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการทำงานที่                    
คาดหวังตาม (๒) ด้วย 
       (ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู ้บังคับบัญชาชั ้นต้นซึ ่งเป็นผู ้ประเมินติดตามความ     
ก ้าวหน้าในการปฏิบ ัต ิงานตามแผนการปฏ ิบ ัต ิงานตาม (ก) รวมทั ้งคอยให้คำแนะนำและช ่วยเหลือ                             
ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จ                          
ของงานที่กำหนด 
      (ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมิน และส่วนราชการ
ต้นสังกัดพนักงานจ้างดำเนินการ ดังนี้ 
            (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนด 
            (2) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานจ้าง
ตามลำดับคะแนนผลการประเมิน 
             (3) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามลำดับคะแนนผลการประเมิน                  
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ
ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือนำไปใช้ในการเลื่อนอัตราค่าตอบแทน 
  (ความในข้อ 417/39 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 60) พ.ศ. 2559)       
  ข้อ 417/40  ให้ม ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและ                     
พนักงานจ้างทั่วไป ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ 
  ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 
  ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน   
  ข้อ 417/41  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล                
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นประธานกรรมการ  
  (2) หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ 
  (3) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ  
  คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือทำหน้าที่กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเสนอความเห็นเพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมจากการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
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  (ความในข้อ 417/41 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 60) พ.ศ. 2559)       
  ข้อ 417/42  เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น 
ผู้ประเมิน แจ้งผลการประเมินให้พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้รับการประเมินทราบ                   
และให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานจ้างดังกล่าว เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
  ข้อ 417/43  พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู ้บังคับบัญชาได้
ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน 2 ครั้ง ต่ำกว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชา
ทำความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื ่อพิจารณาเลิกจ้าง โดยหากนายกองค์การบริหาร                        
ส่วนตำบลเห็นควรเลิกจ้าง ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเพื ่อพิจารณามีมติ                        
เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีมติประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามมตินั้น   
  ข้อ 417/44  กรณีที ่จะมีการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนตำบล  
ดำเนินการ ดังนี้ 
    (1) องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีกรอบอัตรากำลังของพนักงานจ้าง จึงจะสามารถ
ดำเนินการต่อสัญญาจ้างได้ 
    (2) องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงว่านโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการที่ดำเนินการอยู่นั้น ยังคงมีการดำเนินการต่อและจำเป็นต้องใช้พนักงานจ้างปฏิบัติงาน
ต่อไป หากองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแผนงานหรือโครงการที ่จำเป็นต้องปฏิบัติ หรือไม่มีหลักฐาน                   
แสดงโดยชัดเจน ให้เลิกจ้างพนักงานจ้าง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
    (3) ให้นำผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้นมาประกอบ การพิจารณา                  
ในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี ไม่ต่ำกว่าระดับดี ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้าง ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพ่ือพิจารณาสั่งจ้าง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 

 ข้อ 417/45  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้รับผิดชอบงาน/โครงการร่วมกันประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
  (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย พฤติกรรมและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยสอดรับกับข้อตกลง/เงื่อนไขในสัญญา
จ้าง  ทั้งนี้โดยกำหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
  (3)  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นรายเดือน หรือเป็นระยะ ๆ เมื่องาน/โครงการ ได้ดำเนินการสำเร็จไปแล้ว  
ร้อยละ 25 ร้อย 50 ร้อยละ 75 และร้อยละ 100 หรืออ่ืน ๆ โดยเทียบเคียงกับเป้าหมายของงาน/โครงการ 
  (ความในข้อ 417/44 และข้อ 417/45 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงาน                    ส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2557)       
  ข้อ 417/46  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพื่อนำไปใช้               
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 417/36 
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ส่วนที่  7 
วินัยและการรักษาวินัย 
.................................... 

 
  ข้อ 417/47  พนักงานจ้างมีหน้าที ่ต ้องปฏิบั ต ิงานตามที ่กำหนดในหลักเกณฑ์ฯ นี้                          
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ                
ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
  ข้อ 417/48  พนักงานจ้างต้องรักษาวิน ัยโดยเคร ่งครัดตามที ่กำหนดไว้เป ็นข้อห ้าม                        
และข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ                         
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล                        
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนดไว้ 
  พนักงานจ้างผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงานจ้างผู้นั้น
เป็นผู้กระทำผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย ซึ่งมี ๔ สถาน คือ 
  (1) ภาคทัณฑ์ 

(2) ตัดค่าตอบแทน 
  (3) ลดค่าตอบแทน 
  (4) ไล่ออก 
  (ความในข้อ 417/48 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่น
ตำบล                                     จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม                        (ฉบับที่ 58) พ.ศ. 2559)       
  ข้อ 417/49  การกระทำความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
   (๑) กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  (2) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื ่อนไขที ่กำหนดให้ปฏิบัติ                   
จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  
  (3) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย อย่างร้ายแรง   
  (4) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา หรือขัดคำสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 417/47 จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  (5) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  (6) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน 
  (7) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานจนทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จนเป็นเหตุ
ให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
  (8) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก
หรือหนักกว่าโทษจำคุก 
  (9) การกระทำอื่นใดที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนดว่าเป็นความผิดวินั ย 
อย่างร้ายแรง 
  ข้อ 417/50  เมื่อมีกรณีที่พนักงานจ้างถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาส
พนักงานจ้างที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกรณีที่ผลการสอบสวน
ปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั ้นกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรายงาน
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คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลพิจารณา แต่ถ้าไม่มีมูลกระทำผิดให้สั่งยุติเรื่อง และรายงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพนกังานส่วนตำบลมีมติเป็นประการใด ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปฏิบัติตามมตินั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบมติ แต่ถ้าไม่มีมูลกระทำความผิดให้สั่งยุติเรื่อง 
  หลักเกณฑ์และวิธ ีการสอบสวนพนักงานจ้างตามวรรคหนึ ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์                   
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ของพนักงานส่วนตำบล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม 
  ข้อ 417/51  ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานจ้างกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย สอบสวนให้ได้ความจริงและยุติธรรม
ตามวิธีการที่เห็นสมควร 
  กรณีที ่ผลการสอบสวนตามวรรคหนึ ่ง ปรากฏว่าพนักงานจ้างผ ู ้น ั ้นกระทำผิดว ินัย                      
อย่างไม่ร้ายแรง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาสั่งลงโทษพนักงานจ้างผู้นั้น ในสถานโทษและอัตราโทษ ดังนี้ 
  (๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สั ่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือต ัดค่าตอบแทนครั ้งหนึ่ ง                  
ไม่เกิน ๕ % และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๔% 
  (๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สั ่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดค่าตอบแทนครั ้งหนึ่ง                  
ไม่เกิน ๕ % และเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน 
  (๓) ผู ้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ สั ่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดค่าตอบแทน                
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕ % และเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งเดือน 
  (๔) หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 
  (ความในข้อ 417/51 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล               จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบรหิาร
ส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 58) พ.ศ. 2559)       
  การสั่งลงโทษตามวรรคสอง ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุ     
อันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สำหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณี
กระทำผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินค่าตอบแทน    
   ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็น
หนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
  มื่อได้มีการสั่งลงโทษหรือทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือน หรือสั่งยุติเรื ่อง                
กรณีไม่มีมูลกระทำความผิด ให้รายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลมีมติประการใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามมตินั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบมติ 
  ข้อ 417/52  การพิจารณาเก่ียวกับรายงานตามข้อ 417/50 และข้อ 417/51 และการสั่ง
ลงโทษแบบคำสั ่งลงโทษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง ื ่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางว ินัย                        
การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล โดยอนุโลม  
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ส่วนที่  8 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

.................................... 
 

  ข้อ 417/53  พนักงานจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ
หน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเกิดความคับข้องใจ                        
อันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ให้ผู้นั ้นมีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ โดยให้นำหลักเกณฑ์                   
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมาใช้ โดยอนุโลม  
 

ส่วนที่  9 
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
.................................... 

 
  ข้อ 417/54  สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ 

(๑) ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง 
(๒) พนักงานจ้างขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ฯ นี้ 
(๓) พนักงานจ้างตาย 
(๔) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ  34 
(๕) พนักงานจ้างถูกไล่ออก เพราะกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๖) เหตุอ่ืนตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์หรือตามสัญญาจ้าง 

  ข้อ 417/55  ในสัญญาจ้าง พนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงานให้ยื่น
หนังสือขอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ               
ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม   
  ข้อ 417/56  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบ
กำหนดตามสัญญาจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงานจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทน     
การเลิกสัญญาจ้างได้ เว้นแต่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจะกำหนดให้ในกรณีใดได้รับค่าตอบแทน
การออกจากงานโดยไม่มีความผิดไว้ 
  ข้อ 417/57  เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสั่งให้พนักงานจ้าง                    
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานจ้างอ้างขอเลิก                   
สัญญาจ้าง หรือเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกำหนดให้ค่าล่วงเวลา
หรือค่าตอบแทนอ่ืนจากการสั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวก็ได้ 
  ข้อ 417/58  ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานจ้างแล้ว หากในการปฏิบัติงาน           
ของบุคคลนั้น ในระหว่างที่เป็นพนักงานจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ ให้บุคคลดังกล่าว ต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลอาจหัก
ค่าตอบแทนหรือเงินอ่ืนใดที่บุคคลนั้นจะได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลไว้เพ่ือชำระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้   
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ส่วนที่  10 
การลา 

................................... 
 

  ข้อ 417/59  การลาป่วยของพนักงานจ้างกำหนดไว้ดังนี้การลาป่วยกรณีปกติ 
  (๑) การลาป่วยกรณีปกติ 
       (ก) ในปีหนึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาป่วย        
โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน 
       (ข) พนักงานจ้างทั่วไปมีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทน
อัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันทำการ ในกรณีที ่มีระยะเวลาการจ้าง                      
ตั้งแต่เก้าเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินหนึ่งปี มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลา       
การจ้างไม่เกินแปดวันทำการ ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือนมีสิทธิลาป่วย
โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันทำการในกรณีที่มีระยะเวลา                     
การจ้างต่ำกว่าหกเดือน มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้าง                     
ไม่เกินสี่วันทำการ  
   (2) การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ 
        (ก) พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ป่วยเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่   
ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ก) แล้วยังไม่หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาล
ให้หายและสามารถทำงานได้ ก็ให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาลเท่าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควร
อนุญาตให้ลาโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติ แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที ่จะรักษาพยาบาล                       
ให้หายได้ ก็ให้พิจารณาเลิกจ้าง 
        (ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่วย หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดังกล่าวใน (ก)                   
ทำให้พนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างผู ้เช ี ่ยวชาญพิเศษผู ้ใดตกเป็นผู ้ทุพพลภาพหรือพิการ                           
อันเป็นเหตุจะต้องเลิกจ้างตามหลักเกณฑ์ฯ  นี้  หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่า                           
พนักงานจ้างผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เหมาะสมได้ และเมื่อพนักงานจ้างผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
ให้สั ่งพนักงานจ้างผู ้นั ้นไปปฏิบัติหน้าที ่ในตำแหน่งอื ่นที่ เหมาะสมโดยไม่ต้องเลิกจ้างก็ได้ โดยให้อยู ่ใน                  
ดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
        (ค) พนักงานจ้างทั่วไปป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานใน
หน้าที ่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที ่ ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ข) แล้วยังไม่หาย และ         
แพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทำงานได้ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีอำนาจอนุญาตให้ลาป่วยเพื ่อร ักษาพยาบาล โดยได้ร ับค่าตอบแทนอัตราปกติได้                      
ตามที ่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที ่จะรักษาให้หายได้                       
ให้พิจารณาเลิกจ้าง   
            พนักงานจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้ยื่นใบลาต่อนายกองค์การบริหาร                  
ส่วนตำบลก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่กรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการได้ 
            การลาป่วยเกินสามวัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั ้นหนึ ่งส่ งพร้อมกับ                  
ใบลาด้วย เว้นแต่ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน   
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  ข้อ 417/60  ในปีหนึ ่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู ้ เช ี ่ยวชาญพิเศษ                         
มีสิทธิลากิจส่วนตัวรวมทั้งลาไปต่างประเทศโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันทำการ            
แต่ในปีแรกที่ได้รับการจ้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน 
  พนักงานจ้างตามวรรคหนึ่งผู ้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาต     
ได้ทันจะเสนอใบลา พร้อมระบุเหตุจำเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี ้แจงเหตุผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
  ข้อ 417/61  การลาพักผ่อนประจำปีของพนักงานจ้าง มีสิทธิลาพักผ่อนโดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างลาปีหนึ่งไม่เกิน 10 วันทำการ สำหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างยังไม่ครบ 
6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน เว้นแต่ผู้ที่เคยได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และได้
พ้นจากการเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว แต่ต่อมาได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมอีก 
  ข้อ 417/62  การลาคลอดบุตรของพนักงานจ้าง มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน นับรวม
วันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาโดยได้ร ับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน                      
และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์                
และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
  (ความในข้อ 417/61 และข้อ 417/62 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงาน                  ส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2557)   
  ข้อ 417/63  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ยังไม่เคยอุปสมบท    
ในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลา
อุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลา                
ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในปีแรกที่จ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างดังกล่าว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 
  ผู ้ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้เสนอใบลาต่อผู ้บังคับบัญชา           
ตามลำดับชั้นก่อนวันอุปสมบทหรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผล                     
อันสมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้ 
  อำนาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  ข้อ 417/64  การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการ
ฝึกวิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  (1) พนักงานจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วย                   
การรับราชการทหารโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติ ในระหว่างนั ้นการลาดังกล่าวจะต้องให้ผู ้ลาแสดง                              
จำนวนวันที ่ต ้องเดินทางไปกลับ และวันที ่ต ้องอยู ่เพื ่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าที ่จำเป็น                  
เพ่ือประกอบการพิจารณา 
  (2) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล 
หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม โดยให้ ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติ               
ในระหว่างการระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น แต่ถ้าพ้น
ระยะเวลาของการดังกล่าวแล้ว ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายค่าตอบแทน             
หลังจากวันนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                      
จะให้จ่ายค่าตอบแทนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน   
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  (3)  ในกรณีพนักงานจ้างทั่วไปลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร ให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติ
ไม่เกินหกสิบวัน ส่วนการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่กรณี               
ให้ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน 
  ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากพนักงานจ้างได้รับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนขององค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจการอนุญาตให้ลาเป็น
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ข้อ 417/65  การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของพนักงานจ้าง ให้นับเป็นการลา               
ครึ่งวันตามประเภทการลานั้น ๆ  
  ข้อ 417/66  การลา นอกเหนือจากที ่กำหนดไว้ในประกาศนี ้ ให ้อยู ่ ในดุลพินิจของ                    
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 
   การอนุญาตให้ลาตามข้อ 417/59 ข้อ 417/60 ข้อ 417/61 และข้อ 417/62 ให้เป็นไป         
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
  (ความในข้อ 417/66 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2557)       

ส่วนที่  11 
การจ่ายค่าตอบแทน 
................................... 

  ข้อ 417/67  ห้ามสั่งพนักงานจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอื่น เว้นแต่ในกรณีจำเป็น
แท้จริงที ่ต้องใช้ความรู ้ความชำนาญพิเศษ หรือความไว้วางใจในพนักงานจ้างนั ้น และไม่อาจหาจ้างได้               
ในท้องถิ่นนั้น 
  ข้อ 417/68  การปฏิบัติราชการนอกเวลาทำงานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจำสัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษ ซึ ่งจะต้องจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาหรือค่าตอบแทนในวันหยุด                     
ให้กระทำได้ในกรณีที่จำเป็นหรือรีบด่วน โดยมีคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเป็นหลักฐาน 
  ข้อ 417/69  การจ่ายค่าตอบแทนในวันทำงานปกติและกำหนดเวลาทำงาน ให้เป็นไป
ดังต่อไปนี้ 
  (ก) กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้นเดือน               
ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดทำการก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะ
กำหนดวันจ่ายค่าตอบแทนเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  (ข) กำหนดเวลาทำงานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทำงานของทางราชการ เว้นแต่ถ้ามีงานเป็น
ลักษณะพิเศษที่จะต้องเข้าทำงานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนด 
โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก 
  ข้อ 417/70  การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาทำงานปกติ หรือปฏิบัติ
ราชการวันหยุดประจำสัปดาห์หรือในวันหยุดพิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่ใช้สำหรับพนักงาน
ส่วนตำบลโดยอนุโลม 
  ข้อ 417/71  การจ่ายค่าตอบแทนในกรณีพนักงานจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอ่ืน 
ตามข้อ 417/67  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ให้จ่ายค่าตอบแทนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ 
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  (2) การปฏิบัติงานในวันทำงานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด                  
หรือในกรณีในวันหยุดพิเศษ ให้จ่ายค่าตอบแทนได้ตามเกณฑ์ เสมือนปฏิบัติงานในสำนักงานที่ตั ้งปกติ                    
เว้นแต่ในกรณีวันหยุดประจำสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าตอบแทนให้ ให้จ่ายค่าตอบแทนอัตราปกติ   
  ข้อ 417/72  พนักงานจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทนจนถึงวันที่                
ถึงแก่ความตาย หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ            
จำนวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติท้ังเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย 
  ข้อ 417/73  พนักงานจ้างซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ผู้มีอำนาจได้วินิจฉั ย                 
ตามข้อ 417/77 แล้วสั่งจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเท่าใด ให้จ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนที่วินิจฉัยให้จนถึง                   
วันที่ถึงแก่ความตาย หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ให้จ่ายเงิน                  
ช่วยพิเศษอีกจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนสามเท่าของจำนวนค่าตอบแทนนั้น   
   ถ้าผู ้มีอำนาจวินิจฉัยแล้วสั ่งไม่จ่ายค่าตอบแทน ให้จ่ายค่าตอบแทนให้เพียงวันสุดท้ าย                   
ที่ผู้นั้นมาปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
  ข้อ 417/74  พนักงานจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับวันที่              
ขาดหรือหนีราชการนั้น 
  พนักงานจ้างผู ้ใดตายในระหว่างขาดราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทนให้เพียงวันสุดท้ายที่ ผ ู ้นั้น                         
มาปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
  ข้อ 417/75  ค่าตอบแทนที่จ่ายตามข้อ 417/72 หรือข้อ 417/74 เป็นทรัพย์สินของ
ผู้ตายในขณะตาย และให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 

เงินช่วยพิเศษตามข้อ 417/72 หรือข้อ 417/73 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งพนักงานจ้างได้แสดง
เจตนาระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 

ถ้าพนักงานจ้างผู ้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ ่งพนักงานจ้าง                    
ผู้ตายได้แสดงเจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน ให้จ่ายแก่บุคคลตามลำดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้  
  (๑) คู่สมรส 
  (๒) บุตร 
  (๓) บิดามารดา 
  (4) ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา โดยจำเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตายของผู้นั้น
ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่ามีหลักฐานแสดง
ได้ว่าเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย   
  (5) ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่ผู้ตายมาแต่เยาว์ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นว่า มีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย   

เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลในลำดับก่อนดังกล่าวในวรรคสาม บุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ                
แต่ในลำดับเดียว ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 

ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่พนักงานจ้าง        
ผู้นั้นถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย 

ในกรณีที ่องค์การบริหารส่วนตำบลมีความจำเป็นต้องเข้าเป็นผู ้จัดการศพพนักงานจ้าง                     
ผู้ถึงแก่ความตาย เพราะไม่มีผู ้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหักค่าใช้จ่าย                    
จากเงินช่วยพิเศษท่ีต้องจ่ายตามประกาศนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 
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  ข้อ 417/76  องค์การบริหารส่วนตำบลมีความจำเป็นที่จะต้องสั่งให้พนักงานจ้างไปฝึกอบรม               
หรือดูงาน เกี่ยวกับหน้าที่ที่พนักงานจ้างนั้นปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศโดยให้ได้รับค่าตอบแทน
อัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมหรือดูงานนั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้อนุมัติ 
  ข้อ 417/77  พนักงานจ้างที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนจนกว่าคดี         
หรือกรณีถึงที่สุด การจ่ายค่าตอบแทนระหว่างพักราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  (1) พนักงานจ้างผู ้ใดถูกสั ่งพักราชการ ให้งดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่วันที ่ถ ูกสั่ง               
พักราชการไว้ก่อน  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการ เพราะมิได้
ทราบคำสั่ง ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ถึงวันที่ทราบ หรือควรได้รับทราบคำสั่งนั้น 
  (2) ถ้าปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทำความผิดและไม่มีมลทิน 
หรือมวัหมอง ให้จ่ายค่าตอบแทนให้เต็มอัตราปกติ 
  (3) ถ้าปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทำความผิดแต่มีมลทิน                  
หรือมัวหมอง หรือกระทำความผิด แต่ถูกลงโทษไม่ถึงไล่ออก ให้จ่ายค่าตอบแทนได้ครึ่งหนึ่งของค่าตอบแทน                
อัตราปกต ิ
  (4) ถ้าปรากฏว่าพนักงานจ้างถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ได้กระทำความผิดและถูกลงโทษ          
ไล่ออก ห้ามจ่ายค่าตอบแทน 

(5)  ในกรณีพนักงานจ้างซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน   
ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดีหรือกรณีถึงที่สุด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา

วินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าตอบแทนระหว่างเวลานั ้นหรือไม่ เพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4)                        
ทั้งนี้ ให้จ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน                      
ก่อนถึงแก่ความตาย 

กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ถือปฏิบัติทำนองเดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนระหว่าง                  
พักราชการ 
  ข้อ 417/78  ให้นำความในข้อ 417/77 มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ระหว่างอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษไล่ออก หรือระหว่างถูกพนักงานสอบสวนควบคุมดำเนินคดีอาญา หรือถูก         
ควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลโดยอนุโลม   
  ข้อ  417/79  การจ่ายค่าตอบแทนของผู้ซึ ่งถูกลงโทษตัดค่าตอบแทน ถ้าภายหลังผู้นั้น               
ได้รับการแต่งตั้งหรือปรับค่าตอบแทน โดยได้รับค่าตอบแทนต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าตอบแทน              
ให้คงตัดค่าตอบแทนตอ่ไปตามจำนวนเดิม 
  การจ่ายค่าตอบแทนในกรณี 
  (1) ลาออก ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกำหนดลาออก แต่ถ้าถึงกำหนดลาออกแล้ว ยังไม่ได้
รับทราบคำสั่งอนุญาตให้ลาออก และพนักงานจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคำสั่ง                 
หรือควรได้รับทราบคำสั่ง 
  (2) ไล่ออกหรือเลิกจ้าง ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคำสั่ง แต่ถ้ายังไม่รับทราบคำสั่ง และ
พนักงานจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคำสั่งหรือควรได้รับทราบคำสั่ง 
  (3) สิ้นสุดสัญญาจ้าง ให้จ่ายได้ถึงวันสุดท้ายที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง  
  การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู ้ที ่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กำหนดไว้                      
ในหลักเกณฑ์ฯ นี้ และเป็นกรณีเดียวกับท่ีกฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้สำหรับพนักงานส่วนตำบล หรือ
คณะรัฐมนตรีกำหนดสิทธิให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด
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หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว                            
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ฯ นี้ 
  ข้อ 417/80  พนักจ้างมีสิทธิได้รับเงินทำขวัญตามระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจ่ายเงินทำขวัญพนักงานส่วนตำบล และพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547  ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ข้อ 417/81  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานกลางทะเบียนพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบล โดยดำเนินการจัดทำทะเบียนพนักงานจ้าง แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ       
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล  
  ทะเบียนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการ             
ไม่พึงเปิดเผยต่อผู้อื่น การขอคัดทะเบียนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือตรวจสอบรายการ             
ให้ดำเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 
  ข้อ 417/82  ให้พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติตนตามประกาศกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่ กำหนดไว้สำหรับพนักงาน
ส่วนตำบลตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
................................... 

  ข้อ 418  ผู ้ใดเป็นพนักงานส่วนตำบล และได้รับแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานใด                   
อยู ่ก่อนวันที ่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู ้นั ้นเป็นพนักงานส่วนตำบล และดำรงตำแหน่งในสายงานนั้น                    
ตามประกาศนี้ต่อไป โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม 
        ข้อ  419  ผู้ใดเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง    
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และดำรงตำแหน่งนั้น
ตามประกาศนี้ต่อไป โดยให้ได้รับค่าจ้าง สิทธิและประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้าง เช่นเดิม 
  ข้อ 420  การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ระหว่าง
การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2539 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนที่ประกาศนี้     
มีผลใช้บ ังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด                          
ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
  ข้อ 421  การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล                
ที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นำแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดสำหรับพนักงาน                
ส่วนตำบลมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  ธันวาคม  พ.ศ. 2545 
เกษมศักดิ์  แสนโภชน์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ 
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