
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

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

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  บัญญัติให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  สำหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร  และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล         
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัด กำหนด คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริการส่วนจังหวัด   ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๕  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  และครั้งที่  
๑๑/๒๕๔๕  เมื่อวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ได้มีมติประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ภายใต้บทกำหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กำหนด  บรรดากฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอ่ืนใด  ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับบทกำหนดตามประกาศนี้ ให้ใช้บทกำหนดในประกาศนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
 “ก.จ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด                      
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 “ก.จ.จ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศนี้  ให้รับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีตำแหน่ง
และได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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 “พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน”  หมายความว่า  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนตำบล  
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  พนักงานเมืองพัทยา  และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจาก
เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 “ข้าราชการประเภทอ่ืน”  หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น  นอกจาก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 

 ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รักษาการตามประกาศนี้ 
และให้มีอำนาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

 

 ข้อ ๖ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต้องมีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
  (๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้ 
       (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
       (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
       (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
  (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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  (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
 (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 

 ข้อ ๗ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ ในกรณี ดังนี้ 
 (๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๗) (๙) (๑๐)  และ (๑๔) 

(๒) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๑) (๑๒) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปี แล้ว
และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
  (๓) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๑๓) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่
กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที ่
 

  ข้อ ๘ ผู้ที่เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๖ ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ ๖ (๖) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ 
 

  ข้อ ๙ การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ ของ 
ก.จ.จ. ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ และมติของ ก.จ.จ. ในการประชุม
ปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ ก.จ.จ ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะต้องได้คะแนน
เสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้กระทำโดยลับ 
 

  ข้อ ๑๐ ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามที่ ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ สามารถดำเนินการดังนี้ 

(๑) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ในการที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นกรณีที่ ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นได้ ให้ผู้นั้นประสงค์จะขอให้ ก.จ.จ. 
พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพ่ือจะเข้ารับราชการ โดยมีผู้มีเกียรติอันควร
เชื่อถือได้ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นผู้รับรองความประพฤติ ให้ยื่นคำขอ และหนังสือรับรอง ตามแบบท้ายประกาศ
นี้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(๒) การขอให้ ก.จ.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเพ่ือสมัคร 
กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะยื่นคำขอต่อเลขานุการ ก.จ.จ. หรือนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับราชการ ก็ได้ 

(๓) ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอต่อเลขานุการ ก.จ.จ. ให้ส่งเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พิจารณา หรือ กรณียื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาและ
ถ้าต้องการจะรับผู้ยื่นคำขอนั้นเข้ารับราชการ ก็ให้ดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ 
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ส่วนตัว ประวัติการรับราชการ หรือการทำงาน การประกอบคุณงามความดีความผิดหรือความเสื่อมเสีย และ
ความประพฤติของผู้นั้น โดยให้สอบสวนจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน และผู้มีเกียรติซึ่งอยู่ใกล้ชิดอันควร 
เชื่อถือได้ แล้วพิจารณาอีกชั้นหนึ่งว่ายังต้องการ จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการหรือไม่ ถ้าต้องการรับก็ให้แจ้งและส่ง
เรื่องการสอบสวนดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานการสอบสวนนั้นให้เลขานุการ ก.จ.จ. ดำเนินการต่อไป 
และหากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องการรับผู้ยื่นคำขอนั้นเข้ารับราชการ  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้น
และเลขานุการ ก.จ.จ. ทราบ 
  (๔) ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่แจ้งผลการพิจารณาตาม ข้อ (๓) ให้
เลขานุการ ก.จ.จ. ทราบภายในหกเดือนนับแต่วันที่เลขานุการ ก.จ.จ. ส่งเรื่องไปให้ ถือว่า องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนั้นไม่ต้องการจะรับบรรจุ ให้เลขานุการ ก.จ.จ. ยุติเรื่องและแจ้งเป็นหนังสือให้ ผู้ยื่นคำขอทราบ 
  (๕) เมื่อเลขานุการ ก.จ.จ. ได้รับเรื่องการสอบสวนตามข้อ (๓) เห็นว่าข้อเท็จจริง และเอกสาร
หลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.จ.จ. ก็ให้ดำเนินการนำเสนอ ก.จ.จ. เพื่อพิจารณา 
  (๖) การขอยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพ่ือสมัครสอบ แข่งขันหรือ
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นข้าราชการ   ยื่นคำขอ
ต่อเลขานุการ ก.จ.จ. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้นั้นมีความประสงค์ และให้เลขานุการ ก.จ.จ. รวบรวม
ข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.จ.จ. แล้วดำเนินการ
นำเสนอ ก.จ.จ. เพื่อพิจารณาลงมติลับตามข้อ (๕) 
  (๗) ในกรณีที่ ก.จ.จ. ได้พิจารณาลงมติสำหรับผู้ขอยกเว้นกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้ามรายใดและผู้นั้นไม่ได้รับการยกเว้น การขอให้ ก.จ.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามอีก ผู้นั้นจะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่ วันที่ ก.จ.จ. ลงมต ิ
 

หมวด ๒ 
การกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราตำแหน่ง 

 

  ข้อ ๑๑ การกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราตำแหน่งข้าราชการในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดต้องคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงานค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคล และงบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

  ข้อ ๑๒ การกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการว่าจะมี
ตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเป็นแผน
อัตรากำลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง  และการใช้
ตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ในการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ
ของงานและปริมาณงาน  ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
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1ข้อ ๑๓  ระดับตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีได้ 10 ระดับ คือ ระดับ 
1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8 ระดับ 9 และระดับ 10 โดยตำแหน่ง
ระดับ 1  เป็นระดับต่ำสุด เรียงสูงขึ้นไปเป็นลำดับตามความยากและคุณภาพของงานจนถึงตำแหน่งระดับ 10 
เป็นระดับสูงสุด 
  ตำแหน่งระดับ 10 ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขนาดพิเศษที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ 
 

  2ข้อ ๑๔ ในการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบการ
บริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

  ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดโดยให้คำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่ากำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติความยาก
และคุณภาพของงานและปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล และการจัดสรรเงินงบประมาณขององคก์าร
บริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดเป็นแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในระยะเวลา ๓ ปี และแผน
อัตรากำลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ 
  (๑) บทศึกษาวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในช่วงระยะเวลา ๓ ปี 
  (๒) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปี ว่าต้องการกำลังคนประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงาน  ตามภารกิจที่
อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๓) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและกำลังคนที่ขาดอยู่
และต้องการเพ่ิมขึ้น ความที่ต้องการกำลังคนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมายเพ่ิมขึ้นอัตรา
การสูญเสียกำลังคนในแต่ละปี 
  (๔) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน เป็นการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้กำลังคนที่
มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสำรวจและประเมินความรู้ความสามารถของ
กำลังคนที่มีอยู่ การพัฒนาหรือฝึกอบรมกำลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้กำลังคนที่มีอยู่ให้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน 
  (๕) การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำในส่วนราชการ
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยดำเนินการ ดังนี้ 
 
 
  1ข้อ 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕๕7  ลงวันท่ี  31 ตุลาคม  ๒๕๕7  
 2ข้อ 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. ๒๕๕7   ลงวันท่ี  16 มกราคม 2558 
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  (ก) กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศ
กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (ข) กำหนดตำแหน่งข้าราชการประจำในส่วนราชการต่าง ๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการตามข้อ (ก) โดยพิจารณากำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งใด สายงานใด ระดับใด และมีจำนวนเท่าใดให้
เป็นไปตามความจำเป็น ความเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานในส่วนราชการนั้น 
  (ค) ตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กำหนดในส่วนราชการตาม ข้อ (ข) ต้อง
เป็นตำแหน่งสายงานที่ ก.จ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้ว สำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่
เริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ หรือระดับ ๓ ทุกตำแหน่งสายงานให้กำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งระดับควบ เป็น
ระดับ  ๑ – ๓ ระดับ ๒ – ๔ หรือระดับ ๓ – ๕ แล้วแต่กรณี 
  (ง) การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตามแผนอัตรากำลัง ให้กำหนดเป็นแผนอัตรากำลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระยะเวลา ๓ ปี โดยให้แสดงกรอบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทั้งหมด และการกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่เป็นรอบปีที่หนึ่ง ปีที่สอง และปีท่ีสาม 
  (๖) ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนอัตรากำลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดทำขึ้นในครั้งแรกตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดเป็น
ตำแหน่งสายงานใด ระดับใด จำนวนเท่าใด ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
 (ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดที่ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นระดับ ๙ 
อยู่ก่อนแล้ว ให้กำหนดตำแหน่ง ดังนี้ 

• กำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นระดับ ๙ 
• อาจกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๘ ได้ ๑ ตำแหน่ง 
      กำหนดตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้อำนวยการ

กองเป็นระดับ ๗ – ๘ 
• กำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นระดับ ๗ 

 (ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดที่ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นระดับ ๘ 
อยู่ก่อนแล้ว ให้กำหนดตำแหน่ง ดังนี้ 

• กำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นระดับ ๘ 
• อาจกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๗ ได้ ๑ ตำแหน่ง 
• กำหนดตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 

ผู้อำนวยการกองเป็นระดับ ๗  
• กำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นระดับ ๖ 

 (ค) การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำแหน่งอ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
พิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสม ความจำเป็น ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน 
และปริมาณงาน และให้คำนึงถึงตำแหน่งสายงานของตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ประกอบด้วย 
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  ข้อ ๑๖ ตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีชื่อในการบริหารงานตามที่กำหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีชื่ออ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดังนี้ 

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๓) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๔) ผู้อำนวยการกอง 
(๕) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

   

  ข้อ ๑๗ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอแผนอัตรากำลังที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อ ๑๕ เสนอให้ 
ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังดังกล่าว เพ่ือเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามระยะเวลาที่กำหนด 
  เมื่อครบกำหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด    ๓ ปี
แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๑๕ 
เป็นระยะเวลา ๓ ปี ในรอบถัดไป 
 

  ข้อ ๑๘ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ตามข้อ ๑๗  หาก  ก.จ.จ. เห็นว่าแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการปรับปรุง
แผนอัตรากำลังดังกล่าวตามความเห็นของ ก.จ.จ. หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่าแผนอัตรากำลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเหมาะสมแล้ว และแจ้งยืนยันแผนอัตรากำลังต่อ ก.จ.จ. ให้ ก.จ.จ. เสนอ
เรื่องพร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของ  ก.จ.  ตามวรรคหนึ่ง เป็นประการใด ให้  ก.จ.จ. และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดำเนินการตามความเห็นของ ก.จ. 
 

  ข้อ ๑๙  เมื่อ  ก.จ.จ. กำหนดให้มีตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งใด
ระดับใด ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใดตามแผนอัตรากำลังแล้ว ให้ ก.จ.จ.  ประสานกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพ่ือจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละปีสำหรับตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของตำแหน่งดังกล่าวให้
สอดคล้องกัน 
 

  ข้อ ๒๐ ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผลความจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งข้าราชการเพ่ิมใหม่นอกเหนือจากที่
กำหนดในแผนอัตรากำลัง เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งโดยปรับเกลี่ยจากตำแหน่งอ่ืนได้ และไม่
เป็นภาระทางงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การริหารส่วนจังหวัด  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เสนอขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ต่อ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
  การเสนอขอกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
ที่ต้องขอกำหนดตำแหน่ง ให้ ก.จ.จ. พิจารณา โดยมีรายการ ดังต่อไป 
  (๑) เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่ 
  (๒) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจาก
เดิม ถึงขนาดจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งเพ่ิมข้ึนใหม่ 
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  (๓) ชื่อตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง และจำนวนตำแหน่งที่ขอกำหนดเพ่ิมใหม่ 
  (๔) หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอกำหนดเพ่ิมใหม่ 
  (๕) ส่วนราชการที่กำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ตามแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำแหน่งที่ขอกำหนดเพ่ิมใหม่ 
  (๖) เหตุผลความจำเป็นอื่น 
 

  ข้อ ๒๑ กรณีการขอกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม ข้อ ๒๐ เป็น
การกำหนดตำแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็นสายงานที่ ก.จ. ยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่ง
สายงานนั้น ในการขอกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่ดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำร่างมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งของตำแหน่งสายงานนั้นเสนอไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพ่ือแสดงให้ทราบถึงประเภทตำแหน่ง ชื่อ
ตำแหน่งสายงาน ลักษณะงานโดยทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับตำแหน่ง 
  ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. หากเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอให้เสนอเรื่อง
ขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณาต่อไป 
  หาก ก.จ.จ. มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอกำหนดตำแหน่งเพ่ิม
ใหม่ ให้นำความท่ีกำหนดในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๒๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความเห็นชอบในการกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่
ตามข้อ ๒๐ หรือข้อ ๒๑ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า  เป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนั้นโดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป 
 

  ข้อ ๒๓ ให้ ก.จ.จ. ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏว่าการกำหนดตำแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดีการใช้ตำแหน่งใดไม่
เหมาะสมตามที่ ก.จ.จ. กำหนดก็ดี หรือลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของ
ตำแหน่งใดที่ ก.จ.จ. กำหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี ก.จ.จ. อาจพิจารณาปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนั้นเสียใหม่
ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ก.จ.จ. จะมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการแทน ก็ได้ 
  ในการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ก.จ.จ. หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 
ก.จ.จ. มอบหมาย มีอำนาจยุบเลิกตำแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามมติหรือคำสั่งนั้น 
  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของ ก.จ.จ. ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เฉพาะที่ต้องยุบ
เลิกตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ. ก่อน 
 

  ข้อ ๒๔ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม ข้อ ๒๓ 
ก.จ.จ. หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
  ข้อ ๒๕ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม ข้อ ๒๔ 
สามารถกระทำได้ ๕ ประการ ดังนี้ 

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

  ข้อ ๒๖ การปรับระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นในตำแหน่งสายงานเดิม เพ่ือให้เหมาะสมกับระดับ
ความยากและคุณภาพของงานในตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป ดำเนินการได้ ดังนี้ 
  (๑) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สามารถปรับระดับตำแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นในระดับควบได้ เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น สำหรับการปรับระดับตำแหน่งใดให้สูงขึ้นนอกระดับควบ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ที่กำหนดในหมวด ๙ 
  (๒) ตำแหน่งผู้บริหาร  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอจะขอปรับระดับตำแหน่งให้
สูงขึ้นของตำแหน่งใด  ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

  ข้อ ๒๗ การปรับลดหรือขยายระดับตำแหน่งของตำแหน่งโดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งสายงาน เพ่ือ
รองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  หรือการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน  เริ่มต้นของตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน  ที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ หรือระดับ ๓ แล้วแต่กรณี  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจ
ปรับลดหรือขยายระดับตำแหน่งดังกล่าว  เพ่ือรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือการแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่งได ้
 

  ข้อ  ๒๘  การปรับเกลี่ยตำแหน่งโดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งสายงาน  เป็นการตัดโอนตำแหน่ง  ใน
สายงานใดสายงานหนึ่ง  ในกองหรือฝ่ายหนึ่ง  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งในกองอ่ืนหรือฝ่ายอ่ืน  โดยไม่เปลี่ยน
ตำแหน่งสายงาน  ทั้งนี้  เพ่ือให้สามารถปรับเกลี่ยตำแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีอยู่ให้สามารถใช้ตำแหน่งให้
เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ  โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เสนอเรื่องขอปรับเกลี่ยตำแหน่งให้  ก.จ.จ.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

  ข้อ  ๒๙  การปรับเกลี่ยตำแหน่ง  โดยเปลี่ยนตำแหน่งสายงาน  หรือระดับตำแหน่งเป็นการ
ตัดโอนตำแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ่งในส่วนราชการใด  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งในสายงาน  อ่ืนในส่วน
ราชการเดียวกัน  หรือส่วนราชการอ่ืน  และตำแหน่งที่กำหนดนั้นอาจเปลี่ยนระดับตำแหน่งด้วยก็ได้  ทั้งนี้  
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถปรับเกลี่ยตำแหน่งที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลังให้สามารถใช้ตำแหน่งให้
เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ  โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เสนอขอปรับเกลี่ยตำแหน่ง  ให้ ก.จ.จ.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

  ข้อ  ๓๐  การยุบเลิกตำแหน่ง  เป็นการยุบเลิกตำแหน่งในสายงานใดๆ  ที่มีอยู่ในกรอบ
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์แล้ว  โดยให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเสนอขอยุบเลิกตำแหน่งให้  ก.จ.จ.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  ตำแหน่งที่จะยุบเลิก
นั้นต้องเป็นตำแหน่งว่าง 
  กรณี  ก.จ.จ. ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอให้ยุบเลิก
ตำแหน่ง  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยันในความเห็นเดิม  ให้  ก.จ.จ. เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้  
ก.จ.  พิจารณาและให้ปฏิบัติตามมติ  ก.จ. 
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  ข้อ  ๓๑  การเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามข้อ  ๒๖  (๒)  ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอกำหนดตำแหน่ง  ให้  ก.จ.จ. พิจารณาโดยมี
รายการดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหม่ 
  (๒)  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน  หรือปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจาก
เดิม  ถึงขนาดจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหม่ 
  (๓)  ชื่อตำแหน่ง  สายงาน  ระดับตำแหน่ง  และจำนวนตำแหน่งที่ขอปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งใหม ่
  (๔)  หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหม่ 
  (๕)  ส่วนราชการที่ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหม่  โดยให้แสดงกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่
ตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และตำแหน่งที่ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหม่ 
  (๖)  เหตุผลความจำเป็นอื่น 
  การเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาถึงเหตุผลและความ
จำเป็นในด้านปริมาณและคุณภาพของงานเป็นสำคัญ  โดยมิให้ขออนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  เพ่ือ
เหตุผลด้านตัวบุคคล  และให้คำนึงถึงจำนวนของลูกจ้างทั้งประจำและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นด้วย  ทั้งนี้  
เพ่ือมิให้เกิดปัญหาคนล้นงานและเป็นการประหยัดงบประมาณด้านรายจ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดด้วย  และให้พิจารณาถึงความสำคัญความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบตำแหน่งในงานนั้นด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะให้ตำแหน่งในงานนั้นสามารถรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนั้นได้ 
 

  ข้อ  ๓๒  ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมาก และได้พิจารณาขอ
อนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในส่วนราชการใด ควรพิจารณาจัดหาตำแหน่งเพ่ือรองรับบุคลากรผู้ครอง
ตำแหน่งเดิมที่ขออนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งด้วย และก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะขออนุมัติ
ปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดำเนินการกับตำแหน่งที่ว่าง และมีความ
จำเป็นน้อยเสียก่อน โดยการปรับเกลี่ยตำแหน่งไปไว้ในงานที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน 
 

  ข้อ ๓๓ ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ตามข้อ ๓๑ หาก ก.จ.จ. เห็นว่าการขอปรับปรุง การ
กำหนดตำแหน่งยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามความเห็นของ ก.จ.จ. หาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่าการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งมีความเหมาะสมแล้ว และแจ้งยืนยัน
การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งต่อ ก.จ.จ. ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของ ก.จ. ตามวรรคหนึ่ง เป็นประการใด ให้ ก.จ.จ. และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดดำเนินการตามความเห็นของ ก.จ. 
 

  ข้อ ๓๔ ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เพ่ือรองรับภารกิจ หน้าที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอปรับปรุง
การกำหนดตำแหน่งต่อ ก.จ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

  ข้อ ๓๕ กรณีการขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม ข้อ ๒๙ 
เป็นการกำหนดตำแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็นสายงานที่ ก.จ. ยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ
ตำแหน่งสายงานนั้น ในการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำร่าง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งสายงานนั้น เสนอไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพ่ือแสดงให้ทราบถึงประเภท 
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ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งสายงาน ลักษณะสายงาน โดยทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งลักษณะงาน
ที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง 
   ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. หากมีความเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอให้
เสนอเรื่องขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่ ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พร้อมความเห็นให้ ก.จ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   หาก ก.จ.จ. มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอปรับปรุงกำหนด
ตำแหน่งเพิ่มใหม่ ให้นำความที่กำหนดในข้อ ๓๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๓๖ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งตามข้อ ๒๖(๒) ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดใน
แผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป 
 

หมวด  ๓ 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

ส่วนที่  ๑ 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 

 

 3ข้อ 37 อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งท้ายประกาศนี้ 
  อัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครู  ให้เป็นไปตาม
อัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม 
  การจ่ายเงินเดือน  และเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู     และบุคลากร
ทางการศึกษาแล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม 
 4ข้อ 37/๑ บัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท้ายประกาศนี้   
5บัญชี 5  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2559  เป็นต้นไป  6และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2559 เป็นต้นไป 
 
 
 
 3ข้อ ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖   ลงวันท่ี  ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
 4ข้อ  31/1 เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖   ลงวันท่ี  ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
 5บัญชี 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. ๒๕๕8   ลงวันท่ี  14  มีนาคม  2559 
 6บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด  แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 20)  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม  2559 



 

-12- 
 

7ข้อ ๓๘ ยกเลิก 
 

 8ข้อ ๓๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด 
สายงานใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณี  
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม หรือหาก
ไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม  ก็ให้ได้รับเงินเดือนขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงท่ีสูงกว่า 

(2) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ  ซึ่งคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือวิชาชีพ   นั้นเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตำแหน่ง  ประเภท      
สายงาน  ระดับ  และขั้นใด  ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งประเภท  สายงาน  ระดับ  และขั้นตามที่ ก.จ. 
กำหนด  ท้ายประกาศนี้ 
  (3) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงขึ้น    ซึ่ง ก.จ. 
หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น                  
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตำแหน่งประเภท       
สายงาน  ระดับ  และอัตรานั้นไว้แล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปรับให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่ง
ประเภท  สายงาน  ระดับ  และขั้นที่ ก.จ.  กำหนด  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าเพ่ิมหรือสูงขึ้นจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จะต้องดำรง
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  โดยผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือ
เทียบได้ไม่ต่ำกว่า  เมื่อปรับแล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 (ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพ่ิมหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 (ค) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพ่ิมหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  
  (4) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด  สายงานใด  ที่ ก.จ. กำหนดในมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง  ให้ตำแหน่งประเภท  และสายงานนั้น  ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของเงินเดือนสำหรับ
ตำแหน่ง  ระดับนั้น  ให้ได้รับเงินเดือนในระดับและข้ันที่ ก.จ. กำหนด 
  (5) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิม  ในระดับที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิม หรือจาก
ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นหรืออำนวยการท้องถิ่น  ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรือ
ประเภททั่วไป หรือจากตำแหน่งประเภทวิชาการ  ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  ให้ได้รับเงินเดือน
ในแตล่ะกรณี  ดังนี้ 
 
 
   
 7ข้อ ๓8 ยกเลิก โดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. ๒๕๕8   ลงวันท่ี  23 ธันวาคม  ๒๕๕8  
 8ข้อ 39  แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. ๒๕๕8   ลงวันท่ี  23 ธันวาคม  ๒๕๕8  
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 (ก) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  ให้ได้รับเงินเดือนในขั้น  ที่มี
อัตราเงินเดือนเท่าเดิม  หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม  ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่           
สูงกว่า  แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งประเภท  ระดับนั้น 
 (ข) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งโดยเป็นความประสงค์ของตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ งในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม  หรือ
หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม  ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่ไม่สูงกว่าเงินเดือนเดิม  แต่ถ้าผู้
นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูง
ของระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
  (6) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ้น  หรือจากตำแหน่งประเภท
ทั่วไป  ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรืออำนวยการท้องถิ่น  หรือจากตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น  หรือจากตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น   ไปแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นขั้นต่ำของขั้นเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รั บ
แต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า 
   

  9ข้อ ๔๐ การกำหนดให้ผู้ที่ ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ             
ตามข้อ 39 (3)  ได้รับเงินเดือนในประเภท  สายงาน  ระดับ  และขั้นใด  ให้พิจารณาดำเนินการดังนี้ 
  (1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพ่ิมหรือสูงขึ้นต้องเป็นปริญญา
หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้  ไม่ว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ผู้นั้นจะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน  หรือระหว่างเข้ารับราชการ
หรืออยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  (2) การปรับอัตราเงินเดือน  ให้ ได้รับตามคุณวุฒิ ไม่มีผลเป็นการปรับปรุงตำแหน่ง           

หรือเปลี่ยนระดับตำแหน่ง   
  (3) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ  ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่  ก.จ. หรือ ก.พ.  ได้กำหนดให้ปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 
  ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพ่ิมเติมการปรับ
อัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ  ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังสำเร็จ
การศึกษา 
  ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่เข้ารับราชการ  
หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องมีผล     ไม่ก่อน
วันพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ ได้รับการแต่งตั้ง  และต้องดำรงตำแหน่งที่ ได้รับแต่งตั้งโดยใช้               
วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
  ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับราชการ  โดย
มิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพ่ิมเติมตามวรรคสองการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิให้มีผลไม่ก่อนวันที่
ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงขึ้น 
   
 9ข้อ 40 แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. ๒๕๕8   ลงวันท่ี 23 ธันวาคม ๒๕๕8  
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  (4) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น            
ผู้สั่ง  โดยมิให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ 
      ในกรณีที่ได้เสนอเรื่องราวไว้ก่อนวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับให้ในวัน
เริ่มต้นปีงบประมาณก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ  ทั้งนี้ให้
ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 
 

  10ข้อ 41 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับ
โอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และกำหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอ่ืนให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามที่กำหนดในมาตรฐานทั่วไปนั้น 
 

  11ข้อ 42 กรณีอ่ืนนอกจากที่ได้กำหนดในประกาศนี้ให้เสนอ ก.จ. พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป 
 

ส่วนที่ ๒ 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

 

  ข้อ ๔๓ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ และเป็นสวัสดิการต่างๆ ในการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กำหนดไว้
สำหรับข้าราชการพลเรือน 
 

  ข้อ  ๔๔  องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้ต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา ๓๕ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นอาจกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมอีกก็ได้ 
  การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง  ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงิน  และเป็นการจ่ายให้ในลักษณะ
ของสวัสดิการสำหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยให้นำเงินในส่วนที่เหลือจาก
กรณีที่ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่สูงกว่าร้อยละสี่สิบ  ตามมาตรา  ๓๕  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาใช้  แต่ทั้งนี้วงเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนของข้าราชการหรือลูกจ้างท่ีได้รับแต่ละคนต้องไม่เกินห้าเท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
 

  ข้อ  ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับข้าราชการและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ  ๔๔  ได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
   
 10-11ข้อ 41 – 42 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. ๒๕๕8 ลงวันท่ี  23 ธันวาคม  ๒๕๕8  
 



 

-15- 
 

  (๑) กำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นประเภทเพ่ิมขึ้นใหม่นอกเหนือจากประเภทตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด  และกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทใหม่นั้น 
  (๒) กำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามประเภทที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด  แต่กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทนั้นให้
ได้รับในอัตราที่สูงกว่าอัตราตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับ 
  การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
กำหนดโดยคำนึงถึงสิทธิ  สวัสดิการที่ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับความจำเป็น  ความเหมาะสม  ภาระด้าน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทั้งนี้  ให้เปรียบเทียบกับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่ืน  ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการประเภทอื่น  และภาคธุรกิจเอกชนประกอบด้วย 
 

  ข้อ  ๔๖  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามข้อ  ๔๕  แล้วให้
เสนอเรื่องให้  ก.จ.จ.  พิจารณาในการพิจารณาของ  ก.จ.จ.  ให้คำนึงถึงสิทธิ  สวัสดิการของข้าราชการและ
ลูกจ้างที่ได้รับ  ความจำเป็น  ความเหมาะสม  งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และให้
เปรียบเทียบกับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน  ข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการ
ประเภทอ่ืน  และภาคธุรกิจเอกชนด้วย 

ให้  ก.จ.จ. เสนอเรื่องการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง  และความเห็นให้  
ก.จ.  พิจารณา  เมื่อ  ก.จ.  พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประกาศใช้บังคับต่อไป  ทั้งนี้  ให้มีผลใช้บังคับไม่ก่อนวันที่  ก.จ.  มีมติให้ความเห็นชอบการกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนนั้น 

 

  ข้อ  ๔๗  การปรับปรุงการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับข้าราชการหรือลูกจ้าง        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ  ๔๕  (๑)  ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากที่กำหนดไว้เดิม
หรือการยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามที่กำหนด           
ไว้ใน ข้อ ๔๖ โดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๔๘ การปรับปรุงการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับข้าราชการหรือลูกจ้าง                
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๔๕ (๒) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากที่กำหนดไว้เดิม            
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๖ โดยอนุโลม เว้นแต่ การกำหนดให้มีอัตรา
ค่าตอบแทนลดลงต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับหรือการ
ยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น จะกระทำมิได้ 
 

  ข้อ  ๔๙  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ  ๔๕  แล้วหากปรากฏว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนั้นไม่สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้เป็นไป  ตามที่
กฎหมายกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดำเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนที่กำหนดตามข้อ  ๔๕ (๑)  และ  (๒)  เป็นลำดับแรก  เพ่ือมิให้ขัดหรือแย้ง  และไม่เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด 
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  การปรับปรุงหรือยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ  ๔๗  หรือข้อ  ๔๘  โดยอนุโลม 
 

  ข้อ  ๕๐  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจได้รับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษตามท่ี  ก.จ.  กำหนด 
 

  ข้อ  ๕๑  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวตาม
ภาวะเศรษฐกิจ  ตามที่  ก.จ.  กำหนด 
 

  ข้อ  ๕๒  บำเหน็จ  บำนาญ  ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

หมวด  ๔ 
การคัดเลือก 

 

  ข้อ ๕๓ การคัดเลือก  หมายถึง  การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน  ให้ดำเนินการได้  ๔  วิธี  ดังนี้ 
  (๑)  การสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่
สอบแข่งขันได้  ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
  (๒)  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  เพ่ือบรรจุบุคคลเข้า รับ
ราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
   (๓)  การสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งใน
ต่างสายงาน  หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน  หรือแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (๔)  การคัดเลือก  เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นในระดับควบสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบ  หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นนอก
ระดับควบสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  หรือตำแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  หรือแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดให้
ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น 
 

  ข้อ  ๕๔  การดำเนินการคัดเลือก  โดยการสอบแข่งขัน  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  การสอบคัดเลือก  และการคัดเลือกตามที่กำหนดในหมวดนี้  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  หรือผู้ที่ได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นผู้ดำเนินการแทน  ต้องดำเนินการอย่าง
เปิดเผย  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  โดยคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล  ความเป็นธรรม  ความเสมอภาคและ
ต้องเปิดโอกาสให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน  ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน  และมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก  มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย  โดยประกาศผลการ
คัดเลือกให้ดำเนินการอย่างเปิดเผย 
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ส่วนที่ 1 
การสอบแข่งขัน 

 
12ข้อ  55 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี            

อาจสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่โดยวิธีการจัดสอบแข่งขันหรือร้องขอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)  ดำเนินการสอบแข่งขันแทน  เพ่ือขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรรจุ
แต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างต่อไป 

ในกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน  ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นเจ้าของบัญชี 

ในกรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยดำเนินการ
สอบแข่งขัน  ให้จังหวัดซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขตเป็นเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สำหรับการแบ่งภาค/เขตในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศกำหนด 

13ข้อ  56 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (กสถ.)  ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต  ดังนี้ 

56.1  ภาคกลาง  เขต 1 ได้แก่  1.จังหวัดชัยนาท  2.จังหวัดนนทบุรี  3.จังหวัดปทุมธานี  
4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  5.จังหวัดลพบุรี  6.จังหวัดสระบุรี  7.จังหวัดสิงห์บุรี  8.จังหวัดอ่างทอง 

56.2  ภาคกลาง  เขต 2 ได้แก่  1.จังหวัดจันทบุรี  2.จังหวัดฉะเชิงเทรา  3.จังหวัดชลบุรี  
4.จังหวัดตราด  5.จังหวัดนครนายก 6.จังหวัดปราจีนบุรี   7.จังหวัดระยอง   8.จังหวัดสมุทรปราการ         
9.จังหวัดสระแก้ว 

 56.3  ภาคกลาง  เขต 3 ได้แก่  1.จังหวัดกาญจนบุรี  2.จังหวัดนครปฐม  3.จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์  4.จังหวัดเพชรบุรี   5.จังหวัดราชบุรี   6.จังหวัดสมุทรสงคราม  7.จังหวัดสมุทรสาคร  
 8.จังหวัดสุพรรณบุรี 

 56.4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  1  ได้แก่  1.จังหวัดกาฬสินธุ์   2.จังหวัดขอนแก่น  
3.จังหวัดชัยภูมิ  4.จังหวัดนครราชสีมา  5.จังหวัดบุรีรัมย์  6.จังหวัดมหาสารคาม 

 56.5  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  2  ได้แก่  1.จังหวัดมุกดาหาร  2.จังหวัดยโสธร           
3.จังหวัดร้อยเอ็ด  4.จังหวัดศรีสะเกษ   5.จังหวัดสุรินทร์  6.จังหวัดอำนาจเจริญ  7.จังหวัดอุบลราชธานี 
  56.6  ภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต  3 ได้แก่  1.จังหวัดนครพนม 2.จังหวัดบึงกาฬ  
3.จังหวัดเลย  4.จังหวัดสกลนคร  5.จังหวัดหนองคาย  6.จังหวัดหนองบัวลำภู  7.จังหวัดอุดรธานี 

 56.7  ภาคเหนือ  เขต  1  ได้แก่  1.จังหวัดเชียงราย  2.จังหวัดเชียงใหม่  3.จังหวัดน่าน  
4.จังหวัดพะเยา  5.จังหวัดแพร่  6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  7.จังหวัดลำปาง  8.จังหวัดลำพูน 

 56.8  ภาคเหนือ  เขต  2  ได้แก่  1.จังหวัดกำแพงเพชร  2.จังหวัดตาก  3.จังหวัด
นครสวรรค์  4.จังหวัดพิจิตร  5.จังหวัดพิษณุโลก  6.จังหวัดเพชรบูรณ์  7.จังหวัดสุโขทัย  8.จังหวัดอุตรดิตถ์  
9.จังหวัดอุทัยธานี 

 
 

 

12-13ข้อ 55 – 56 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2555     
ลงวันท่ี  30  สิงหาคม  2555 
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 56.9  ภาคใต้  เขต  1  ได้แก่  1.จังหวัดกระบี่  2.จังหวัดชุมพร  3.จังหวัดนครศรีธรรมราช  
4.จังหวัดพังงา  5.จังหวัดภูเก็ต  6.จังหวัดระนอง  7.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 56.10  ภาคใต้  เขต 2  ได้แก่  1.จังหวัดตรัง  2.จังหวัดนราธิวาส  3.จังหวัดปัตตานี            
4.จังหวัดพัทลุง  5.จังหวัดยะลา  6.จังหวัดสงขลา  7.จังหวัดสตูล  

 

14ข้อ  57  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน 
57.1  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสอบแข่งขัน  ให้มีคณะกรรมการประกอบ  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานและกรรมการจำนวน  6  คน โดยให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เสนอรายชื่อให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) 
ให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  ให้มีผู้แทนจาก  ก.จ.จ.  อย่างน้อย  1 คน  เป็นกรรมการ  และให้มีหน่วยงานกลางที่  
ก.จ.จ. คัดเลือกจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่เห็นสมควรเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันทำ
หน้าที่ผลิตข้อสอบ  ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนน  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการการสอบแข่งขันมีหน้าที่อำนวยการสอบและดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  และกำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ  ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่
จำเป็นโดยไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน  ตลอดจนกำกับดูแล
หน่วยงานกลางที่  ก.จ.จ.  คัดเลือกดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

57.2  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น  (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน  ให้ กสถ.ประกอบด้วย  

(1)  ผู้แทน  ก.จ. ที่ ก.จ คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้แทนปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และผู้ทรงคุณวุฒิ  ฝ่ายละ  1  คน 

(2)  ผู้แทน  ก.ท.  ที่  ก.ท.  คัดเลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี  ผู้แทนปลัดเทศบาลและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ฝ่ายละ  1 คน  

 (3)  ผู้แทน  ก.อบต.  ที่  ก.อบต. คัดเลือกจากผู้แทนนายาองค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้แทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้ทรงคุณวุฒิ  ฝ่ายละ  1  คน 

(4)  เลขาธิการ  ก.พ. หรือผู้แทน 
(5)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(6)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน 
(7)  ให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น  และให้
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้างราชการซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับต้น  หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (6)  ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  คัดเลือกมหาวิทยาลัยของ
รัฐที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน  และให้อธิการบดีหรือผู้แทนของมหาวิทยาลัยของรัฐที่
ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเป็นกรรมการ  โดยที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกนั้น  มี
หน้าที่ผลิตข้อสอบ  การตรวจข้อสอบ  ประมวลผลคะแนนสอบ  หรืองานอื่นท่ี  กสถ.มอบหมาย 
 

14ข้อ 57 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555             
ลงวันท่ี  30  สิงหาคม  2555 
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ในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กรรมการตาม 
(1) – (7)  ประชุมกันเพื่อคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 

คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1.  กำหนดระเบียบขั้นตอนและวิธีการการปฏิบัติ  ในกระบวนการบริหารจัดการสอบแข่งขัน

เพ่ือให้จังหวัดได้รับมอบหมายเป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขัน  ในแต่ละภาค/เขต  และมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน  ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

2.  ดำเนินการสอบแข่งขันเพ่ือรับบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชีภาค/เขต 
4.  พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขตเป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขัน  และอาจ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยอำนวยการตามที่เห็นสมควร 
5.  รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. ทราบ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  
6.  เรื่องอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
 

15ข้อ  58 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งระดับ
ต่างๆให้มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 58.1  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก)   กำหนดคะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ให้ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย  โดยให้คำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับ

ตำแหน่งดังนี้  
 (1)  วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  กำหนดคะแนนเต็ม  25  

คะแนน 
 ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยการให้สรุปความหรือให้

จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ  หรือ
สังคม  หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษาวิเคราะห์
และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืนซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 

 (2)  วิชาภาษาไทย  กำหนดคะแนนเต็ม  25  คะแนน 
 ให้ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการให้สรุปความและหรือตีความจาก

ข้อความสั้นๆ  หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ  จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือ
ข้อความสั้นๆ  หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 

 (3)  วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  กำหนดคะแนนเต็ม  50  คะแนน   
 ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

และอำนาจหน้าที่ของ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  ระเบียบงานสาร
บรรณ  และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 

 
15ข้อ 58 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   เรื่อง  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555          
ลงวันท่ี  30  สิงหาคม  2555 
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58.2  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค  ข)  กำหนดคะแนน         
เต็ม  100 คะแนน 

 ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็
ได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว  หรือแยกสอบเป็นสองวิชาหรือสองอย่าง  
แต่เมื่อรวมคะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องได้คะแนนเต็ม   100  คะแนน  เมื่อจะทดสอบความรู้
ความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด  ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย 

 58.3  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค )  กำหนดคะแนนเต็ม  100  คะแนน 
 ให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว      

ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้
อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรม
และคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ
ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

 ทั้งนี้  การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ให้คณะกรรมการประชุมเพ่ือกำหนดช่วง
คะแนนสูงสุด  ต่ำสุด  ให้ชัดเจน  กรณีกรรมการคนใดให้คะแนนต่างจากเกณฑ์ที่กำหนดให้ถือว่าเสียไปไม่ต้อง
นำไปคำนวณกับคะแนนของคณะกรรมการอ่ืนแต่อย่างใด   

 การดำเนินการทดสอบภาค  ก  ภาค  ข  และภาค  ค  อาจดำเนินการทดสอบในคราว
เดียวกัน  หรือดำเนินการทดสอบภาคหนึ่ง  ภาคใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ให้หน่วยดำเนินการ
สอบแข่งขันประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วย 

 

16ข้อ  59 วิธีการดำเนินการสอบแข่งขัน 
 ให้หน่วยดำเนินการสอบแข่งขันสำรวจตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างให้ถูกต้องและ

ดำเนินการสอบแข่งขัน  ดังนี้ 
 59.1  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ 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  สถานที่รับสมัครสอบก่อน

วันที่ เริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า  10  วันทำการและแจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัด  หรือจะประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้ 

 

16ข้อ 59 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2555  ลงวันท่ี 30  สิงหาคม  2555 



 

-21- 
 

 59.2  ให้หน่วยดำเนินการสอบแข่งขันกำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ  วิธีการสอบแข่งขัน  และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนี้ได้เท่าที่จำเป็นและไม่ขัดต่อหลักสูตร
แล้วให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า  5  วันทำการ 

 59.3  ให้หน่วยดำเนินการสอบแข่งขันจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ  หรือรับสมัครสอบทาง
อินเตอร์เน็ต  โดยให้มีกำหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า  15  วันทำการ 

 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันให้หน่วย
ดำเนินการสอบแข่งขันเสนอประธานกรรมการเพ่ือประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบได้ไม่น้อยกว่า  5 
วันทำการแต่ไม่เกิน  15  วันทำการ  นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบโดยจะต้องประกาศ
ขยายเวลานั้นก่อนวันครบกำหนดวันปิดรับสมัครสอบ 

 59.4  ให้หน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่น้อย
กว่า  10  วันทำการ 

 59.5  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข ) และภาค
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  โดยต้องนำคะแนน
จากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน  ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
  1759.6 ให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันสำหรับการสมัครสอบตามอัตรา           
ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด โดยอนุโลม  ตามบัญชีอัตราค่าสมัครสอบแข่งขันแนบท้าย 
  ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะเสนอให้  คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป 
  59.7 เมื่อได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้วให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันรายงาน
ผลการสอบแขง่ขันต่อหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน และประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป 
  18ข้อ  60 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  60.1  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ให้จัดเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน  ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  มากกว่าเป็นผู้ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  (ภาค ข) เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้
คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ 
 
 
 
 

17ข้อ 59.6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 2)               
ลงวันท่ี  13  กันยายน  2556 

18ข้อ 60 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555               
ลงวันท่ี  30  สิงหาคม  2555 
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  60.2  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน  2 ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็น     
อันยกเลิก  เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง  หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มี
การเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กำหนดไว้  และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ
หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่  ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งแต่ ทั้งนี้ผู้นั้น
จะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน  30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ  หรือวันที่ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี 
   

19ข้อ  61 เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง 
  61.1  การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้  ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย  1  ปีไม่มีข้อยกเว้น  จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงาน
ราชการอื่นได้  อนึ่ง  เมื่อจังหวัดเจ้าของบัญชีได้ส่งบุคคลใดไปเพ่ือรับการบรรจุแต่งตั้งแล้วองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับผู้นั้นเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง 
  61.2  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
นั้นหรือตำแหน่งอ่ืนที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัคร
สอบแข่งขัน  และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน  ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  61.3  การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งข้าราชการประเภทอ่ืนให้ระบุ ว่าจะรับโอนมาบรรจุ
แต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้  เว้นแต่หน่วย
ดำเนินการสอบแข่งขัน  จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในตำแหน่งและระดับเดิมหรือเทียบเท่าที่ไม่
สูงกว่าระดับในระดับควบและอัตราเงินเดือนในข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม 

 61.4  การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ให้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือคณะกรรมการกลางการ
สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

 

20ข้อ 62 การอนุญาตให้ใช้บัญชี 
 62.1  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน  ให้บรรจุแต่งตั้ง ได้

เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้บัญชีเพ่ือบรรจุแต่งตั้งได้เมื่อบรรจุ
แต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตำแหน่งว่างลง  อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับ
ถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้  แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้ 

 62.2  กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
สอบแข่งขันสามารถอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ประสงค์จะขอ
ใช้บัญชีสอบแข่งขันดังกล่าวสามารถใช้บัญชีเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้  หรือตำแหน่งอ่ืนที่
กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขันแต่ต้องเป็น 

 
 

 
19-20ข้อ 61 - 62 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   เรื่อง  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555              
ลงวันท่ี  30  สิงหาคม  2555 
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ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน  ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดโดย
ต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ซึ่งหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีจะต้องมีพ้ืนที่อยู่ใน
ภาค/เขตที่กำหนดทั้งนี้จะต้องดำเนินการหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร้องขอให้คณะกรรมการ
กลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนครบ
จำนวนแล้ว 

 62.3  การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอ่ืนที่มีระดับเดียวกันหรือระดับสูง
กว่ามาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าตำแหน่งที่ขอใช้จากบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้นั้นต้องเป็นตำแหน่งที่เก่ียวข้องเก้ือกูลกันกับตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง  และมีคุณวุฒิที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าคุณวุฒิ  
ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง  และในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มี
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  หรือบัญชีของศูนย์ภาค/เขตในตำแหน่งนั้นโดยผู้นั้น
ต้องสมัครใจไปดำรงตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่าด้วย 

 กรณีตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตไม่มี  หรือบรรจุแต่งตั้ง
ครบทั้งบัญชีแล้ว  ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตอ่ืนได้ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 

 

21ข้อ 63 การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะราย 
 ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก

การข้ึนบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ 
 (1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง  เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง 
 (2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เจ้าของบัญชีผู้

สอบแข่งขันได้กำหนด  โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
10  วัน  นับตั้งแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 

 (3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งใน
ตำแหน่งที่สอบได ้

 (4)  ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่ส่วน
ราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน  และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน  ผู้นั้น จึงไม่ประสงค์จะรับการ
บรรจุ 

 (5)  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น
ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 

 การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3)  เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร  โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก  ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกท่ีจะบรรจุในครั้งต่อไป 

 การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3)  ถ้าบัญชีนั้นไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลำดับสุดท้ายเพ่ือบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้ 

 
 

 
21ข้อ 63 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงก าฬ   เรื่อง  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555             
ลงวันท่ี  30  สิงหาคม  2555 
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 22ข้อ  64 กรณีการพบทุจริตในการดำเนินการสอบแข่งขัน 
 กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็น

ธรรมในระหว่างดำเนินการสอบแข่งขัน  ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือขึ้น
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรณีผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน  ฉบับลงวันที่  31 กรกฎาคม  2549 

 

23ข้อ 65 การรายงานผลการดำเนินการสอบแข่งขัน 
 เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม  ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 65.1  กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน 
 (1)  ให้รายงานการดำเนินการสอบแข่งขันให้สำนักงาน  ก.จ.จ.ทราบ  โดยส่งสำเนาแต่ งตั้ง

คณะกรรมการ  1  ชุด  และสำเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  2 ชุด  ไปยังคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ก่อนเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า  7 วันทำการ 

 (2)  เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้รายงานต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภายใน  15 วันทำการ  นับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันโดยให้ส่งเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

 ก.  บัญชีกรอกคะแนน    1  ชุด 
 ข.  สำเนาประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  1  ชุด 
 (3)  หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  หรือขึ้นบัญชีเพ่ิมเติมให้รายงาน

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนับแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น 
 (4)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบและอ่ืนๆนอกจากที่กำหนดไว้เดิมให้รายงาน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ภายใน  3  วันทำการ  นับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลง 

 65.2  กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ให้รายงานผล
ตามข้อ 14.1  ต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

24ข้อ  66  ยกเลิก 
25ข้อ  67  ยกเลิก 
26ข้อ  68  ยกเลิก 
27ข้อ  69  ยกเลิก 
28ข้อ  70  ยกเลิก 
29ข้อ  71  ยกเลิก 
30ข้อ  72  ยกเลิก   
31ข้อ  73  ยกเลิก 
32ข้อ  74  ยกเลิก 
33ข้อ  75  ยกเลิก 

 
22-23ข้อ 64 – 65 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555            
ลงวันท่ี  30  สิงหาคม  2555 

24-33ข้อ 66 – 75 ยกเลิก โดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555                
ลงวันท่ี  30  สิงหาคม  2555 
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ส่วนที่  2 
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 

 

  ข้อ  76  การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตามข้อ  78  เพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้  อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการแทนก็ได ้
 

  ข้อ  77  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ให้ ก.จ.จ.  กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  อาจพิจารณาดำเนินการโดย  วิธีสัมภาษณ์  วิธีสอบข้อเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ
หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม  โดยกำหนดดังต่อไปนี้ 
  (1)  ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 
  (2)  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 

  ข้อ  78  ก.จ.จ.  หรือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในกรณีที่  ก.จ.จ. มอบหมาย  อาจ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษ  ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันได้ในกรณี  ดังนี้ 
  (1)  กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 
  (2)  กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่  ก.จ.จ.  อนุมัติให้ส่วน
ราชการใดจัดให้มีการศึกษาข้ึน  เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ 
  (3)  กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่  ก.จ.  กำหนดให้คัดเลือกเพ่ือ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ 
  (4)  กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่
สอบได้  เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  และได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ  เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 
  (5)  กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 
  (6)  กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถและความชำนาญสูง  เข้ารับ
ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้ชำนาญการ 
 

  ข้อ  79  การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  ตามข้อ 78 (1)  หรือผู้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มี
การศึกษาขึ้น  เพ่ือเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ  ตามข้อ 78  (2) ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ  ดังนี้ 
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  (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ  ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด  พร้อมหลักฐาน
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด 
  (2)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จำนวนไม่น้อยกว่า  5  คน  ประกอบด้วย  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นประธานกรรมการและผู้แทน
หน่วยราชการที่เก่ียวข้อง  หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการ 
  (3)  ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครหลักฐานการศึกษา
และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด  นอกจากนี้อาจใช้วิธีสัมภาษณ์
เพ่ิมเติมอีกก็ได้  และในการจัดลำดับผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากำหนดผู้มีคะแนนผลการเรียน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น  สามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน  หรือพิจารณาบรรจุ
ตามองค์ประกอบอื่นท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 
 

  ข้อ  80  การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  กำหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้  ตามข้อ  78  (3)  ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ  ดังนี้ 
  (1)  ประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง  ชื่อตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับคัดเลือกสำหรับตำแหน่งนั้น  เงินเดือนที่จะได้รับ  
วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  แบบใบสมัคร  คุณวุฒิการศึกษา  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทั้งนี้  
การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น  ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มรับสมัครคัดเลือก  
และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 
  (๒)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐานการศึกษา
และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เสียค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือก สำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ 
 (ก) ตำแหน่งระดับ ๑ หรือตำแหน่งระดับ ๒ ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท 
 (ข) ตำแหน่งระดับ ๓ ขึ้นไป ตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท 
  ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครเสร็จเรียบร้อย 
ถูกต้องแล้ว 
  (๓) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้แทน
หน่วยราชการที่เก่ียวข้อง หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 
  (๔) ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์วิธีสอบ
ข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสมในการนี้คณะกรรมการ
ดำเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ หรือกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานหรือ
กรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น 
  (๕) เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับตามผล
คะแนนตาม (๔) เพ่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่คัดเลือกตามลำดับต่อไป 
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  (๖) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพ่ิม
อีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศ ผลการคัดเลือกนั้น หรือ
อาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

  ข้อ ๘๑ การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่สอบได้
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ ๗๘(๔) ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร และหนังสือรับรองประวัติการรับราชการ
ทหารตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศึกษาและสำเนาหลักฐานการรับราชการ ทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  (๒) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหายและมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันพ้นจากราชการ
ทหาร 
  (๓) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ ให้ดำเนินการ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้ 
 

  ข้อ ๘๒  การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เนื่องจาก
ได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขัน
ได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง ตามข้อ ๗๘(๕) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ผู้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชการและ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 
  (๒) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ 
  (๓) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ ให้ดำเนินการ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้ 
 

  ข้อ ๘๓ การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญสูง เพ่ือบรรจุเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ผู้ดำเนินการคัดเลือก โดยดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศกำหนดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือชำนาญการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

  ข้อ ๘๔ เมื่อได้มีการดำเนินการคัดเลือก ตามที่กำหนดในประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ๑ ชุดและสำเนาประกาศรับ
สมัครคัดเลือก ๒ ชุด ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า ๗ 
วันทำการ โดยให้ส่งสำเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จำนวน ๑ ชุดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทราบด้วย 
  (๒) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานไปยังคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือดำเนินการ
คัดเลือกแล้วเสร็จ โดยให้ส่งสำเนาบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ๑ ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก ๑ ชุด 
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  (๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืน ๆ 
นอกจากที่กำหนดไว้เดิมให้รายงานสำนักงาน ก.จ. โดยด่วนที่สุด 
 

ส่วนที่ ๓ 
การสอบคัดเลือก 

 

  34ข้อ ๘๕ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่างสาย
งาน  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่
สามารถดำเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการสอบ
คัดเลือกแทนก็ได้ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นเจ้าของบัญชีสอบคัดเลือกและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการสอบคัดเลือก 
 

  35ข้อ ๘๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
  (๑) กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่ง จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 
   - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน 
   - หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับตำแหน่งที่
สอบคัดเลือก จำนวน 2 คน 
   - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการสอบคัดเลือกมอบหมาย 
   - ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย 
   - ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   ให้หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่  เป็นเลขานุการและมี
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน  2  คน 
  (๒) กรณีร้องขอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการ
สอบคัดเลือกแทน ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
ขึ้นคณะหนึ่ง จำนวน  6  คน  ประกอบด้วย 

- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน 
   - หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับตำแหน่งที่
สอบคัดเลือก จำนวน 2 คน 
   - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   - ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จำนวน  1  คน 
   - เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  ทั้งนี้ ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน  2  คน 
 
 
 

  34-35 ข้อ 85 – 86  แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.๒๕๕7 ลงวันท่ี 16 มกราคม  2558 
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  36ข้อ ๘๗ คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการประเมินความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง กรรมการด้านอ่ืน ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และกำหนด
เกณฑ์การให้คะแนน หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจำเป็น 
 

  37ข้อ ๘๘ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จำเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการกำหนดหลักสูตรและวิธีการดำเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ แล้วให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกประกาศเป็นการทั่วไป 
 

  38ข้อ ๘๙ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในแต่ละ
ตำแหน่งให้เป็นไปตามท่ี ก.จ.กำหนด  โดยแจ้งเป็นหนังสือ 
 

  39ข้อ ๙๐ ให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกก่อนวันเริ่มรับ
สมัครสอบไม่น้อยกว่า  15  วันทำการ  โดยระบุชื่อตำแหน่ง  สายงาน  และจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้ง 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน  
สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอยได้เท่าที่จำเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการกำหนดหลักสูตรและวิธีการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ และข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครสอบควรทราบ โดยปิดประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกนั้นไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่รับสมัคร ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบคัดเลือก และแจ้งคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้  จะประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางอ่ืนใดตามตามความ
เหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้ 
 

  40ข้อ ๙๑ ให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ และจะกำหนดให้
รับสมัครสอบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกำหนดเวลารับใบสมัครสอบไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ 
 

  41ข้อ ๙๒ ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดใน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก 
 

  42ข้อ ๙๓ ให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่
น้อยกว่า  10 วันทำการ 
 

  43ข้อ ๙๔ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน
แต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
 

  44ข้อ ๙๕ การสอบคัดเลือก จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการดำเนินการ
สอบคัดเลือกจะกำหนดให้ผู้สมัครสอบสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในคราวเดียวกัน หรือดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๙๔ 
สอบในภาคอ่ืนต่อไปก็ได้ เว้นแต่การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ต่างสายงาน ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง 
 
    

 36-44 ข้อ 87 – 95  แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. ๒๕๕7  ลงวันท่ี  16  มกราคม  2558
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45ข้อ ๙๖ ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการทุจริต หรอืส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกทราบ เพ่ือ
พิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการ
ทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกให้ยกเลิกการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 
  กรณีหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริต  ให้ประธานกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้น 
 

  46ข้อ ๙๗ เมื่อได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดทำบัญชี
รายชื่อผู้สอบผ่านเรียงลำดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ในแต่ละภาค  คะแนนรวมทุกภาคและ
ลำดับที่ที่สอบคัดเลือกได้ รายงานต่อหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือก  เพ่ือดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบ
คัดเลือกได้ต่อไป 
 

  47ข้อ ๙๘ การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ  94  ให้
เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ ในลำดับที่สูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า เว้นแต่การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในต่างสายงาน ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาความรู้ความเหมาะสม
กับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
  ทั้งนี้   ให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านผู้สอบคัดเลือกจำนวน  2  เท่า  ของอัตราว่าง  ตามที่
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ภาคใน  30  วัน  และเมื่อ
ได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว  บัญชีสำรองให้ยกเลิก 
 

  48ข้อ ๙๙ การดำเนินการสอบคัดเลือก  ให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือก ดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก  1  ชุด  และสำเนาประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือก  3  ชุด  ไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนวันเริ่มรับสมัค
ราสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า  7  วันทำการ 

(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว  ให้สำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกและบัญชีกรอกคะแนน
จำนวน  1  ชุด  ไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ภายใน  5  วันทำการ  
นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบคัดเลือก 

 
 

 45-48 ข้อ 96 – 99  แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.๒๕๕7   ลงวันท่ี  16  มกราคม  2558 
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(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  
กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ นอกจากที่กำหนดไว้เดิมให้รายงานไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 3 วันทำการ  นับแต่วันที่ได้มีการ
ประกาศเปลี่ยนแปลง   

 

  49ข้อ ๑๐๐ ยกเลิก 
 

ส่วนที่ ๔ 
การคัดเลือก 

 

  ข้อ ๑๐๑ การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ตามข้อ ๕๓(๔) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ในกรณีที่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการแทนก็ได้ โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกำหนด 
 

  ข้อ ๑๐๒ การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ให้ดำเนินการได้ ๔ กรณี ดังนี้ 
  (๑) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นในระดับควบ สำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบ 
  (๒) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับสูงขึ้น นอกระดับควบ สำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 

(๓) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับสูงขึ้น นอกระดบัควบ สำหรับตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  (๔) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 

  ข้อ ๑๐๓ การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นในระดับควบ สำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบ ตามข้อ ๑๐๒(๑) ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ภายใต้กรอบกำหนดดังนี้ 
  (๑) ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามประกาศกำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
  (๒) ให้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น 
   
   

 49 ข้อ 100  ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. ๒๕๕7   ลงวันท่ี  16  มกราคม  2558  
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(๓) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตาม (๒) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
 (ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่จะประเมิน 
 (ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนตำแหน่ง 
 (ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
  (๔) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะผ่านการประเมิน
เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ำกว่าที่ ก.พ. กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน
สำหรับข้าราชการพลเรือน 
  (๕) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น โดย
ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. 
 

  ข้อ ๑๐๔ การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบ สำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ งานที่มีประสบการณ์ตาม            
ข้อ ๑๐๒ (๒) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ทีค่ณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ภายใต้กรอบกำหนด ดังนี้ 
  (๑) ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามประกาศกำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
  (๒) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ประกอบด้วย             
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ               
เป็นกรรมการ โดยให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๓) ให้ดำเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลประเมินคุณลักษณะของ
บุคคลและประเมินผลงานที่ผ่านมาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น 
  (๔) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (๒) กำหนดแบบและวิธีการประเมินคุณสมบัติของ
บุคคล  คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงานตาม (๓) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
  (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
  (ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่จะประเมิน 
  (ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนตำแหน่ง 
  (ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ 
  (จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  
  (๕) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะผ่านการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ำกว่าที่ ก.พ. กำหนดไว้เป็น
มาตรฐานสำหรับข้าราชการพลเรือน 
  (๖) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแต่งตั้ งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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  ข้อ ๑๐๕ การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นนอกระดับควบ สำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามข้อ 
๑๐๒(๓) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ 
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดภายใต้กรอบกำหนด ดังนี้ 
  (๑) ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามประกาศกำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
  (๒) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน 
 (ก) กรณีเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ
ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะระดับ ๗ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพนั้นโดยเฉพาะเป็นกรรมการ  โดยให้หัวหน้า
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการ 
 (ข) กรณีเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะระดับ ๘ ขึ้นไป หรือแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ ๙ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพนั้น
โดยเฉพาะ หรือมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานด้านนั้นโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ประกาศกำหนด 
  (๓) ให้ดำเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลประเมินคุณลักษณะของ
บุคคลและประเมินผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
  (๔) ให้คณะกรรมการประเมิลผลงานตาม (๒) กำหนดแบบ และวิธีการประเมินคุณสมบัติของ
บุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (๓) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
 (ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่จะประเมิน 
 (ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนตำแหน่ง 
 (ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 (จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
  (๕) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะผ่านการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ำกว่าที่ ก.พ. กำหนดไว้เป็น
มาตรฐานสำหรับข้าราชการพลเรือน 
  (๖) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

  ข้อ ๑๐๖ การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๑๐๒(๔) ให้องค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้อาจร้อง
ขอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการแทนก็ได้  
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  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ภายใต้กรอบกำหนดดังนี้ 
  (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า ๗ คน ซึ่งแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
   (๑.๑) กรณีคัดเลือกตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย 
      (๑.๑.๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการ  ประธาน 
       องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) 
      (๑.๑.๒) ผู้แทนส่วนราชการใน ก.จ.จ. จำนวน ๒ คน กรรมการ 
      (๑.๑.๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน   กรรมการ 
      (๑.๑.๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้แทน กรรมการ 
      (๑.๑.๕) ท้องถิ่นจังหวัด     กรรมการ 
      (๑.๑.๖) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหรือ  กรรมการ 
       ผู้ทรงคุณวุฒิหรืออาจารย์จากสถาบันการศึกษา 
       ที่มีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ประเมิน 
       หรือเทียบเท่าที่ ก.จ.จ. แต่งตั้ง จำนวน ๑ คน 
      (๑.๑.๗) ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ 
       ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง 
   (๑.๒) กรณีคัดเลือกตำแหน่งบริหารอ่ืนที่มิ ใช่ตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัด ประกอบด้วย 
      (๑.๒.๑) ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.    ประธาน 
      (๑.๒.๒) ผู้แทนส่วนราชการใน ก.จ.จ. จำนวน ๒ คน กรรมการ 
      (๑.๒.๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน   กรรมการ 
      (๑.๒.๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้แทน กรรมการ 
      (๑.๒.๕) ท้องถิ่นจังหวัด     กรรมการ 
      (๑.๒.๖) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   กรรมการ 
      (๑.๒.๗) ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ 
                ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง 

(๒) เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ให้ดำเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์วิธีการประเมินหรือวิธีอ่ืนใด 
วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกำหนดรายการดังต่อไปนี้ 
   (ก) สมรรถนะหลักทางการบริหาร (๑๕๐ คะแนน) 
 (๑) วิสัยทัศน์และผลงาน  (๗๐ คะแนน) 
         (ก) วิสัยทัศน์             จำนวน ๒๐ คะแนน 
         วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การคัดเลือก จะต้องจัดทำเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
 (ข) ผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต       จำนวน ๒๕ คะแนน 
 ผู้ เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทำเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ
ความสำเร็จมาแล้วและเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนำไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนหรือ
หน่วยงาน ส่วนราชการอ่ืนได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนมากๆ หรือการ
คิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ๆ และสามารถนำไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดทำเป็น
เอกสารนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือก(อาจจัดทำรวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 
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 (ค) ความรอบรู้งานในหน้าที่      จำนวน ๒๕ คะแนน 
          ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้ในหน้าที่ของตำแหน่งที่
จะแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายเกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานที่ปฏิบัติรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  สังคม  
และการเมือง 
    (2)  ความสามารถในการบริหาร     (30 คะแนน) 
 (ก)  ความรอบรู้ในการบริหาร  จำนวน 10 คะแนน 
 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร  เช่น  
หลักการบริหารสมัยใหม่  การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารเชิงกลยุทธ์  เทคนิคการบริหารต่างๆ 
 (ข)  ความชำนาญการในการบริหาร  จำนวน  10 คะแนน 
 ความชำนาญในการบริหารพิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิง        
กลยุทธ์  ความเป็นผู้นำ ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ เข้ารับ
การคัดเลือก 
 (ค)  การบริหารงานบุคคล  จำนวน  10  คะแนน 
 การบริหารงานบุคคล  พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว  ทักษะใน
การสื่อสารการประสานสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก  การประสานงานกับส่วนอื่น 
 (3)  บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ     (50 คะแนน) 
 (ก)  ความอุตสาหะ  จำนวน  5  คะแนน 
 พิจารณาจากความมีมานะอดทน  และเอาใจใส่ในหน้าที่การงาน  
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  มีความขยันหมั่นเพียร 
 (ข)  มนุษยสัมพันธ์  จำนวน 5 คะแนน 
 มนุษยสัมพันธ์  พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ
แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ 
 (ค)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  จำนวน  5 คะแนน 
 ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน  ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
 (ง)  ปฏิภาณไหวพริบ  จำนวน 5 คะแนน   
 พิจารณาความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือตอบคำถาม
ในสภาวการณ์คับขันทันทีทันใด  ไม่จำเป็นต้องวัดความรู้ 
 (จ)  สร้างและประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กรจำนวน10 คะแนน 
 พิจารณาความริเริ่มสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กร  
โน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับและมุ่งวิสัยทัศน์ขององค์กร 
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 (ฉ)  สนับสนุนผู้ อ่ืนทั้งในด้านการให้คำแนะนำและการให้อำนาจ  
จำนวน  10  คะแนน 
 พิจารณาจากการให้การสนับสนุนผู้อ่ืนทั้งในด้านการให้คำแนะนำและ
การให้อำนาจให้สามารถเจริญก้าวหน้า  และมีความชำนาญการในการบริหาร  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งใน
ระดับบุคคลทีมงานและระดับองค์กรในด้านทัศนคติการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 
 (ช)  ริเริ่มเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง  จำนวน  10  คะแนน 
 พิจารณาจากการริเริ่มเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงต่ างๆ  ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์การให้การสนับสนุนผู้อ่ืนในองค์กรให้นำความคิดริเริ่ม
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จโดยมุ่งเน้นการสนับสนุน  ด้านการกำหนดขอบเขต  
ขั้นตอนและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง 
   (ข)  คะแนนคุณสมบัติ    50  คะแนน 
    (1)  เงินเดือน               10  คะแนน 
    (2)  อายุราชการ           10  คะแนน 
    (3)  ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน  10  คะแนน 
    (4)  ความดีความชอบย้อนหลัง  5  ปี         10  คะแนน 
    (5) วุฒิการศึกษา            5  คะแนน 
    (6)  การรักษาวินัย  (ย้อนหลัง  5  ปี)         5  คะแนน 
  (3)  คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์  กรรมการประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง  หรือเรื่องอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกได้ตามความจำเป็น 
  (4)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ดำเนินการคัดเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือกได้เท่าที่จำเป็น  และไม่ขัดต่อเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนี้  แล้วให้ประธานกรรมการ
ประกาศก่อนวันดำเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า5  วันทำการ 
  (5)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก  โดยระบุรายละเอียดในเรื่องชื่อ
ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกสำหรับตำแหน่งนั้น   วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือก  การประกาศผลการคัดเลือก  และเรื่องอ่ืนๆ หรือข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครควรทราบโดยให้ปิด
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ  สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มรับสมัคร  และจะประกาศ
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 
  (6)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัคร  โดยให้มีการกำหนดเวลารับสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  15  วันทำการ 
  (7)  ข้าราชการผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัครตามประกาศ
กำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  และได้รับ
เงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนในระดับที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้น 
  (8)  ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนประสงค์
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้  จะต้องยื่นหนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ตนสังกัด
อยู่  ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศการรับสมัคร 
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  (9)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกก่อนวันดำเนินการ
คัดเลือกไม่น้อยกว่า  5  วันทำการ 
  (10)  ในการดำเนินการคัดเลือก  ให้เลขานุการคณะกรรมการเสนอรายชื่อข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ต่อคณะกรรมการ  โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้ 
 (ก)  รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  และความต้องการของตำแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง  เช่น  ขอบเขตของงานในหน้าที่ของตำแหน่ง  ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทำงาน  การควบคุมบังคับ
บัญชา  ความสัมพันธ์กับตำแหน่งอ่ืน  และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ  ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถทำงานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง  เป็นต้น 
 (ข)  ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ  และประวัติส่วนตัวของผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก  เสนอชื่อเพ่ือรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน  รวมทั้งประวัติการศึกษา  การฝึกอบรมดูงาน  
ประสบการณ์  ความสามารถ  ความชำนาญ  หรือคุณลักษณะพิเศษ  ผลงานสำคัญพิเศษหรือ  ผลงานที่เป็นที่
ประจักษ์ในความสามารถของข้าราชการ  ประวัติทางวินัยในอดีตของข้าราชการผู้นั้น  ซึ่งควรเป็นข้อมูลที่เก็บ
อย่างเป็นระบบ  และได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ 
 (ค)  ข้อมูลย้อนหลัง  2  ปี  เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกทุกคน  และความเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสม  และความพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะ
เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  ซึ่งได้ให้ไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1ปี ก่อนวันเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ 
  (11)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนสัมภาษณ์  และคะแนนคุณสมบัติแล้วจัดลำดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุดและให้พิจารณาผู้ที่มีอยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้ง
ก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป  และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากันให้จัดลำดับผู้ที่คะแนน
เท่ากัน  ดังนี้ 
 (ก)  ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ 
 (ข)  ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ตำแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
 (ค)  ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณาจาก
เงินเดือนมากกว่า 
 (ง)  ถ้าเงินเดือนเท่ากัน  ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
 (จ)  ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงกว่า 
 (ฉ)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
 (ช)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า 
  (12)  เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับตามผลคะแนนตาม 
ข้อ  (11)  โดยให้ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย  เพ่ือจะได้ประกาศผลการคัดเลือก  และแจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกตามลำดับต่อไป 
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  (13)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามลำดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (14)  กรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง  และภายหลังมีตำแหน่งว่าง
เพ่ิมอีก  ก็อาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศ
ผลการคัดเลือกนั้นให้ดำรงตำแหน่งได้  หรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 

  ข้อ  107  เมื่อได้มีการดำเนินการคัดเลือกตามที่กำหนดในประกาศนี้ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ 1 ชุด  และสำเนาประกาศรับสมัคร
สอบ 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า๗ วันทำการ  
โดยให้ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบ  จำนวน  1  ชุด  ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทราบด้วย 
  (2)  เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานไปยังคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ภายใน  5  วันทำการ  นับแต่วันเลื่อนและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกตาม 
ข้อ 103 ข้อ 104 หรือข้อ 105 หรือวันประกาศผลการคัดเลือกตามข้อ 106โดยให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (ก)  สำเนาคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ   1  ชุด 
 (ข)  สำเนาบัญชีการกรอกคะแนน    1  ชุด 
 (ค)  สำเนาประกาศผลการคัดเลือก    1  ชุด 
  (3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือก  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก  ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืนๆ  
นอกจากที่กำหนดไว้เดิมให้รายงานสำนักงาน  ก.จ.  โดยด่วนที่สุด 
 

หมวด  5 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

 

  ข้อ 108 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น  โดย
บรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใด  อาจบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้โดยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของ ก.จ.จ.  อ่ืน  หรือ  คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือส่วนราชการอ่ืนในตำแหน่งเดียวกันกับ
ตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการหรือตำแหน่งอ่ืนที่กำหนด  คุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่
กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งนั้น 
  มิให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณี  การบรรจุและแต่งตั้งตาม  ข้อ  110ข้อ  115  
ข้อ  116  ข้อ  122  และข้อ  132 
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  ข้อ  109 ผู้สอบแข่งขันได้  ซึ่งอยู่ในลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุ  และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ใดถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ  หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  หรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจาก ก .จ.จ.  อยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขัน
จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นไม่ได้ 
 

  ข้อ 110  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง  เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. อาจบรรจุบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  และความชำนาญ
สูงเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

  ข้อ  111  องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอขอให้ ก.จ.จ.  พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้ชำนาญการจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้ 
  (1)  ลักษณะหน้าที่  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีความจำเป็นที่จะต้อง
ใช้บุคลากรผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  และความชำนาญงานในระดับผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้ชำนาญการหรือผู้ที่มี
ความรู้  ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
  (2)  มีการกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้ชำนาญการ  เพ่ือรองรับลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบตาม(1)  โดยพิจารณากำหนดระดับตำแหน่ง  ให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพ  ของงานใน
ตำแหน่งนั้น  ดังนี้ 
 (ก)  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ  กำหนดเป็นตำแหน่งระดับ๙ 
 (ข)  ตำแหน่งผู้ชำนาญการ  กำหนดเป็นตำแหน่งระดับ  6  ระดับ  7  หรือระดับ 8 
 

  ข้อ  112  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ
ที่จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้ชำนาญการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
ให้เสนอเหตุผลและความจำเป็นคำชี้แจง  ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ  ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่  
มีความรู้  ความสามารถและความชำนาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการแล้วแต่กรณี  และมี
ความเหมาะสมกับลักษณะงานในตำแหน่งที่ขอบรรจุและแต่งตั้ง  โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา  ประวัติ
การทำงาน  และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา  ตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศนี้ให้ ก.จ.จ. พิจารณา 
  ในเหตุผลคำชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
  (1)  บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ  คุณวุฒิ  ตำแหน่งที่จะบรรจุ  และระดับตำแหน่ง 
  (2)  รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของตำแหน่งที่จะบรรจุ 
  (3)  เหตุผลความจำเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
  (4)  ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้ 
 

  ข้อ 113 กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ  112 แต่
ยังมิได้กำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการตามที่กำหนดในข้อ  111 (2)  ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากตำแหน่งอ่ืนให้ ก .จ.จ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในหมวด2 ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง  หรือ
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
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  ข้อ  114  เมื่อ ก.จ.จ. ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ  หรือ
ผู้ชำนาญการ  ในตำแหน่งใด  ระดับใด  แล้ว  ให้กำหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับ  โดยขั้น
เงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ำกว่าจุดกึ่งกลางระหว่างขั้นสูงและขั้นต่ำของอันดับเงินเดือน
ที่ผู้นั้นได้รับ 
 

  ข้อ  115  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ ก.จ.จ.  เห็นว่าไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขันอาจ
คัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ในกรณีดังนี้ 
  (1)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวง  หรือทุนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 
  (2)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่  ก .จ. กำหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 
  (3)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่  ก.จ.จ. อนุมัติให้ส่วนราชการใด
จัดให้มีการศึกษาขึ้น  เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ 
  (4)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้  เมื่อถึงลำดับที่ที่
สอบได้  เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ  เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้  ถูกยกเลิกไปแล้ว 
  (5)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เนื่องจาก
ได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้
ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 
 

  ข้อ  116  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร  โดยมิได้กระทำการ
ใดๆในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  และมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในหมวด 1 หากประสงค์จะเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม  ภายในกำหนดหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได ้
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง  ให้มีสิทธิ
ได้นับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ  รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพ่ือประโยชน์ตาม
ประกาศนี้  และตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือน  ว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่งให้
ออกจากราชการ 
 

  ข้อ  117  เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการ  
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนตำแหน่งในระดับเดียวกัน
ไว้สำหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 
 

  ข้อ  118  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร
ตามข้อ  117  หากผู้นั้นประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมจะต้องยื่นคำขอ
พร้อมด้วยหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศนี้  ภายใน  180 วัน  นับ
แต่วันพ้นจากราชการทหาร 
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  ข้อ  119  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร
ตาม  ข้อ  118   หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง  และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทำการใดๆ  
ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง ร้ายแรง
และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอีกทั้งผู้นั้นได้ยื่นคำขอบรรจุกลับเข้ารับราชการภายใน  
180 วันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิมที่สงวนไว้โดยให้ได้รับ
เงินเดือน  ดังนี้ 
  (1)  ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่  6  เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง  
1  ปี  ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยให้รับเงินเดื อนใน
อันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น 
  ถ้ามีเศษของ  6  เดือนที่ไปรับราชการทหาร  เมื่อนำเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ  6  เดือน  ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้น
กลับเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอับดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น 
  (2)  ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหาร  มีเวลารับราชการทหารครบ  1  ปี  ให้ผู้มีอำนาจสั่ง
บรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 
  (3)  ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่  1  ปี  ขึ้นไปเศษของปีที่
ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ(2)  แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6  เดือนให้สั่ง
บรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม  เพ่ิมจากข้อ (2)  ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น
สำหรับระยะเวลาที่คำนวณได้ครบ  6  เดือน  และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคำนวณครั้ง  สุดท้ายแต่ไม่ครบ  
6  เดือน  ให้พิจารณาคำนวณตามเกณฑ์  ข้อ (1)  วรรคสอง 
  ทั้งนี้  การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม  ตามข้อ  (1)  ข้อ  (2)  และ  ข้อ  (3)  นั้น  จะต้อง
ไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
สำหรับตำแหน่งระดับเดิม 
 

  ข้อ  120  ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ  หากผู้ใดไม่เคยได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  ขึ้นไป  ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบ
ได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาก่อน  หากจะแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน
ดังกล่าวผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 
 

  ข้อ  121  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มี
ความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเดิม  ภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร  ให้นำความที่กำหนดไว้ในข้อ  
118  และข้อ 119  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 
 

  ข้อ  122 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้              
ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ  ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็ม
เวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น    ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายใน 
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กำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว  ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง  ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
 

  ข้อ  123  เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานใดๆ  ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้พิจารณากำหนดตำแหน่งในระดับ
เดียวกันสำหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในกำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วัน
ไปปฏิบัติงานดังกล่าว 
 

  ข้อ  124  ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานใดๆ  ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมจะต้อง
ยื่นคำขอบรรจุกลับเข้ารับราชการพร้อมหนังสือรับรองประวัติการทำงานตามแบบที่กำหนด  ก่อนวันสิ้นสุด
กำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใดๆ  ไม่น้อยกว่า  30  วัน 
 

  ข้อ  125 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารและประวัติการทำงานตาม                
ข้อ  124  หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและผู้นั้นมีประวัติในการทำงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดย
ไม่มีความเสียหายและยื่นคำขอบรรจุกลับเข้ารับราชการภายในกำหนด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่ง
บรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ
เดิม  โดยให้ได้รับเงินเดือน  ดังนี้ 
  (1)  ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าว
ตั้งแต่  6 เดือนขึ้นไป  แต่ไม่ถึง  1 ปี  ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น 
  ถ้ามีเศษของ 6  เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อนำเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ  6เดือน  ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้น  กลับเข้ารับราชการ
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น 
  (2)  ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี  มีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าว
ครบ  1 ปี  ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 
  (3)  ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าว
ตั้งแต่  1 ปี  ขึ้นไปเศษของปีที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ  (2)  แล้วหากมีระยะเวลา
เหลือครบ 6 เดือน  ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมเพ่ิมจากข้อ  (2)  
ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นสำหรับระยะเวลาที่คำนวณได้ครบ  6  เดือน  และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคำนวณครั้ง
สุดท้ายแต่ไม่ครบ  6  เดือน  ให้พิจารณาคำนวณตามเกณฑ์  ข้อ (1)  วรรคสอง 
  ทั้งนี้  การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม  ตามข้อ ( 1)  ข้อ (2)  และข้อ (3)  นั้น  จะต้องไม่ได้
รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี  และต้องไม่เกินขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งระดับเดิม 
 

  ข้อ  126  ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี  กลับเข้ารับราชการหากผู้ใดไม่
เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3 ขึ้นไป  ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาก่อน  หากจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
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ในสายงานดังกล่าว  ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด  ๖  ว่าด้วยการย้ายข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ด้วย 
 

  ข้อ ๑๒๗ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติ
คณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มี    
ความเสียหาย  และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเดิมภายในกำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว  ให้นำความ
ที่กำหนดไว้ในข้อ  ๑๒๔  และข้อ  ๑๒๕  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ  ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๑๒๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกราชการไปแล้ว  และไม่ใช่เป็นกรณี
ออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่วน
จังหวัดต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ  ให้ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องยื่นคำขอตามแบบ  และเอกสาร
ประกอบดังนี้ 
  (๑)  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน  ๖๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่นขอก
ลับเข้ารับราชการ 
  (๒) สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ 
  (๓)  หนังสือรับรองความรู้  ความสามารถ  และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเดิมซึ่งมี
ตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  (๔)  สำเนาปริญญาบัตร  หรือประกาศนียบัตรที่เก่ียวข้องกับตำแหน่งที่จะบรรจุ 
  (๕)  สำเนาทะเบียนบ้าน 
  (๖)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
  (๗)  สำเนาหนังสือสำคัญการสมรส  หลักฐานอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุลหรือหนังสือ
รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี) 
  (๘)  สำเนาคำสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ 
 

  ข้อ  ๑๒๙  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารตามข้อ  ๑๒๘  และประวัติ
การรับราชการและการทำงานทุกแห่งของผู้สมัคร  และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงาน  ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากท่ีสุดมาประกอบการพิจารณา 
 

  ข้อ ๑๓๐ การพิจารณาเพ่ือบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ ให้พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (๑) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการยกเว้น
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (๒) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตามท่ี ก.จ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับอนุมัติจาก ก.จ. 
  (๓) กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่  ก.จ.  กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่มีระดับควบใน
สายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งระดับใดระดับหนึ่งที่เป็น  ระดับควบใน
สายงานนั้น  ขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตำแหน่งอยู่  และกรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่  
ก.จ.  มิได้กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่มีระดับควบ  ต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนั้น  ขึ้นบัญชี  รอการ
เลื่อนระดับตำแหน่งอยู่  เว้นแต่  ผู้ที่จะกลับเข้ารับราชการนั้น  เป็นผู้ที่ออกจากราชการไปดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง หรือสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   สมาชิกวุฒิสภา   สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร 
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ท้องถิ่น หรือลาออกจากราชการเพ่ือติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการ
ไปเพราะถูกยุบเลิกตำแหน่ง 
 

  ข้อ ๑๓๑ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามประกาศนี้ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ ไม่สูงกว่าเดิม 
และให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ 
 

  ข้อ ๑๓๒ การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนผู้ขอ
โอนมาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในหมวด ๘ 
 

  ข้อ ๑๓๓ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งใด
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ. กำหนด 
  ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้
หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชิพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง 
  กรณีมีเหตุผลความจำเป็น ก.จ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มี
คุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็ได้ 
 

  ข้อ ๑๓๔ ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในหมวด ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี 
หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและ
แต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สั่งให้ผู้นั้นออกจากข้าราชการโดย
พลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดที่จะได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับ
ราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่า เป็นการสั่งให้ออกเพ่ือรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

  ข้อ ๑๓๕ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ ดำรงตำแหน่งที่ 
ก.จ.จ. ยังมิได้กำหนดตำแหน่ง จะกระทำมิได้ 
 

  ข้อ ๑๓๖ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. 
 

  ข้อ ๑๓๗ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
แต่ไม่เกิน ๙ เดือน และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องดำเนินการในรูปคณะกรรมการ 
และในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินไม่ควรให้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.จ.จ. 
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  ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้ถือเสมือนว่า ผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

  ข้อ ๑๓๘ ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่
ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งโอนมาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
 

  ข้อ ๑๓๙ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔๘ (๒) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ  ๑๓๘ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเวลาหกเดือนนับ
แต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นต้นไป 
  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างจริงจัง มี
ความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรรบุคคล
เข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ข้อ ๑๔๐ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ความสามรถใน
การปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษา
วินัย 
  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เป็นไปตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด แล้วรายงานให้ ก.จ.จ. ทราบ 
 

  ข้อ ๑๔๑ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับหมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
  ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน การ
ประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
 

  ข้อ ๑๔๒ ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนเสนอผู้
มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 
 

  ข้อ ๑๔๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจำนวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้ง
จากผู้มีหน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน 
 

  ข้อ ๑๔๔ ให้คณะกรรมการทำหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ใน
ข้อ ๑๔๐ ทำการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลาสาม
เดือนและประเมินครั้งที่สอง   เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือน  เว้นแต่   คณะกรรมการไม่อาจ 
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ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้ลาคลอดบุตร ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก
หรือเข้ารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว        
ก็ได ้
  ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๑๔๘ (๒) เมื่อครบกำหนด
ระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง 
 

  ข้อ ๑๔๕ ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณีมี
กรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจทำความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 
 

  ข้อ ๑๔๖ เมื่อคณะกรรมการได้ดำเนินการตามข้อ ๑๔๔ แล้ว ให้ประธานกรรมการ รายงาน
ผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ 
  (๑) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔๐ ให้รายงาน
เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตามข้อ ๑๔๘ (๒) แล้ว 
  (๒) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔๐ ให้รายงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง 
 

  ข้อ ๑๔๗ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานตามข้อ ๑๔๖ (๑) แล้วให้
ประกาศว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 
และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ ไปยัง ก.จ.จ. ภายในห้าวันทำการนับแต่วันประกาศ 
 

  ข้อ ๑๔๘ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานตามข้อ ๑๔๖ (๒) ให้ดำเนินการ
ดังนี้ 
  (๑) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ ๑๔๖ และมีคำสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของ ก.จ.จ. ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และส่งสำเนา
คำสั่งให้ออกไปยัง ก.จ.จ. ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่มีคำสั่ง 
  (๒) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปจน
ครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะเวลาสามเดือนแล้วแต่กรณี ให้
แสดงความเห็นในแบบรายงาน  แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  และคณะกรรมการทราบเพ่ือทำการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลาที่
ขยายแล้ว  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้นั้น
ยังต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่ง ให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยนำ
ความใน (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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  ข้อ ๑๔๙ การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้  ให้นับวันที่ผู้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย  และให้นับวันเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น  และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้นของเดือนสุดท้าย
แห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย  ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือนนั้นเป็น
วันสิ้นสุดระยะเวลา 
 

  ข้อ ๑๕๐ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอีก ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ดังนี้ 
  (๑) กรณีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือ
สูงขึ้น ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับตำแหน่งเดิม  ถ้า
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
  (๒) กรณีย้ายไปดำรงตำแหน่งในสายงานเดิม  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตำแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปดำรงตำแหน่งในต่างสายงานให้เริ่มทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
  (๓) กรณีโอนมาดำรงตำแหน่งใหม่  ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่  เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับ
เวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตำแหน่งเดิม 
  (๔) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อ
ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงานให้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตำแหน่งเดิม 
 

  ข้อ ๑๕๑ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดแล้ว  หาก
ภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น  ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม  หรือตำแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกับตำแหน่งเดิมที่ผู้นั้นมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยพลัน  โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. แต่ ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่  และการรับเงินเดือน  หรือผลประโยชน์อื่นใดที่
ได้รับ  หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอ่ืนตามวรรคหนึ่ง  ให้รับเงินเดือนใน
ขั้นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม  และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งทีต่นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 
 

  ข้อ ๑๕๒ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีตำแหน่งบริหารและตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมว่างลงหรือตำแหน่งว่างที่กำหนดขึ้นใหม่  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานตำแหน่งว่างนั้นให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันที่
ตำแหน่งว่าง   และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้น        
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ภายใน  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง   กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ประสงค์จะบรรจุและ    
แต่งตั้งแทนตำแหน่งว่างให้รายงานเหตุผลความจำเป็นเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีว่างตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดำเนินการดังนี้ 
  ๑. ให้ดำเนินการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่ืน  มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่าง
ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่ตำแหน่งว่าง 
  ๒. กรณีไม่ประสงค์จะดำเนินการตาม  ๑  หรือหากครบกำหนด  ๑๕  วันแล้วยังไม่อาจ
ดำเนินการสรรหาได้  ให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อดำเนินการสรรหาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 
   (๑) คัดเลือกเพ่ือโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน  ตามข้อ  ๑๗๐ 
   (๒) ให้ดำเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก  หรือการคัดเลือก  ตามที่กำหนดในหมวด 
๔ ว่าด้วยการคัดเลือก  แล้วแต่กรณี 
   (๓) ให้ดำเนินการโดยการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน  ซึ่งดำรงตำแหน่ง
บริหารหรือข้าราชการประเภทอ่ืน  ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร  โดยมีหนังสือรับรองจาก
ส่วนราชการต้นสังกัดตามข้อ  ๑๘๐  วรรคสอง  และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมี ระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
ตำแหน่งที่จะแต่งตัง้นั้น 
 

 หมวด  ๖ 
การย้าย 

 
50ข้อ ๑๕๓ การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภท
และระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตรากำลังสามปี  
ผู้นั้นต้องมคีุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 

(2)  กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน  ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 
 
 
 
 
  
 
 50 ข้อ 153 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. ๒๕๕8 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
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 51ข้อ ๑๕๔ การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหลัก  และอาจพิจารณา
ความจำเป็นอื่นๆ  ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย 
 

  52ข้อ ๑๕๕ การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งในสายงานและประเภทเดิม  ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิม  และให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้  ต้องเป็นตำแหน่งว่างในแผนอัตรากำลังสามปี  หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตำแหน่ง
เดียวกัน 
  

 53ข้อ ๑๕๖  การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  
ระดับปฏิบัติงานหรือประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน  ให้กระทำ
ได้ในกรณีเป็นตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน  ให้สั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งสายงานอ่ืนนั้นในประเภทและ
ระดับเดียวกัน  โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม  ทั้งนี้  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น  แต่ไม่จำต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานนั้นหรือ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาก่อน  และให้ดำเนินการ  ดังนี้ 

(1)  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคำร้องขอย้ายไปดำรง
ตำแหน่งในสายงานอ่ืนนั้น  ให้ใช้แบบประเมินตามที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำหนด 

(2)  ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง  ได้แก่  ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งของสายงานที่จะแต่งต้ังใหม่ตามแบบประเมิน 

(3)  ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานอ่ืนจะต้องได้คะแนนจากผลการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60  สำหรับตำแหน่งที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะให้ทดสอบ
ความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย 

(4)  กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตั้งเกินกว่าจำนวนตำแหน่งว่างให้นำคะแนนผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน  แล้วจัดทำบัญชีเรียงตามลำดับคะแนนรวม  เสนอคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบ  หากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นควร
กำหนดรายการประเมินเพ่ิมเติม  เช่น  การสัมภาษณ์  การทดสอบ  ก็อาจพิจารณากำหนดเพ่ิมเติมได้  กรณีมี
คะแนนเท่ากันให้จัดเรียงตามลำดับอาวุโสในราชการ  บัญชีดังกล่าวให้มีอายุ  1  ปี  นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบการแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงลำดับที่ในบัญชีดังกล่าว 

 

 54ข้อ  157  กรณีการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น  และ
ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป  หากจะย้ายข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้นั้นไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้ องเป็นผู้ที่
สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบ
คัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิกด้วย 
 
  
  

 51-54 ข้อ 154 - 157 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.๒๕๕8 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
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กรณีการย้ายได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยได้รับ
คุณวุฒิการศึกษาที่ขาดแคลนตามพ้ืนที่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด  
โดยได้รับทุนรัฐบาล  ทุนเล่าเรียนหลวง  ทุนของเทศบาล  หรือผู้ได้รับคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ  
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกำหนด 
 

55ข้อ  158  การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสาย
งานประเภททั่วไป  ระดับชำนาญงาน  หรือระดับอาวุโส  และประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ  ระดับ
ชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งและตรงตามความรู้  ทักษะ  สมรรถนะ  รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ำใน
การดำรงตำแหน่งในตำแหน่งนั้นด้วย  โดยต้องผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงาน         
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรง
ตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย  ดังนี้ 

(1)  กรณีการย้ายมาดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมิน
บุคคลและการปฏิบัติงาน 

(2)  กรณีการย้ายมาดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมิน
บุคคลการปฏิบัติงาน  และผลงาน 

 

56ข้อ  159  การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ต่างสายงาน  ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งนั้น  และจะต้องเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า  1  ปี 

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงานให้
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง  (ภาค ข)  และ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค)  โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด 

การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภท
วิชาการไปดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น  และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกที่กำหนด 

 

57ข้อ  160  การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งใดไปแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งในสายงาน  ประเภทที่แตกต่างจากเดิมและระดับที่ต่ำกว่าเดิม  หรือย้ายข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นหรือประเภทบริหารท้องถิ่นหรือสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ  ให้กระทำได้ต่อเมื่อข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งและผู้นั้น
ต้องสมัครใจ  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  
 55-57 ข้อ 158-160 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.๒๕๕8 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม 2558 
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ในการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
โดยให้ได้รับเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องการให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน 

 

58ข้อ  161  ในการสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ต่างสายงาน  ให้คำนึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการเลื่อนระดับสูง
ขึ้นด้วย  ซึ่งอาจทำให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่
แต่งตั้งใหม่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้ 

 

59ข้อ  162  เมื่อมีคำสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ใดแล้วให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งดังกล่าวให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้นั้นทราบในวันที่ไปรายงานตัวรับมอบหมายหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นต่อไป 

 

60ข้อ  162/1  การย้ายสับเปลี ่ยนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงาน
บริหาร ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งโดยจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกัน  สำหรับเลขที่ตำแหน่งให้คงไว้ที่เดิม  
ส่วนระดับวิทยฐานะและอัตราเงินเดือน  ให้ติดตามตัวบุคคลไปกำหนดในตำแหน่งใหม่ท่ีจะแต่งตั้ง  ซึ่งกรณีนี้ให้
หมายรวมถึงการย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างด้วย 
 

61ข้อ  162/2  การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยความเห็นชอบคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง  โดยจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งและสาขาวิชาเอกเดียวกัน  สำหรับเลขที่ตำแหน่ง      
ให้คงไว้ที่เดิม  ส่วนระดับวิทยฐานะและอัตราเงินเดือนให้ติดตามตัวบุคคลไปกำหนดในตำแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้ง  
ซึ่งกรณีนี้ให้หมายรวมถึงการย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างด้วย 

ในกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นพิเศษที่ไม่อาจดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน  โดยไม่จำเป็นต้องดำรง
ตำแหน่งหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันได้เป็นการเฉพาะราย 

 
 
 
 
 

 

  
 58-59 ข้อ 161 - 162 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.๒๕๕8 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
 60-61 ข้อ 162/1 และข้อ 162/2 เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.๒๕๕8 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 
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หมวด ๗ 
การโอน 

 

  ข้อ ๑๖๓ การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่ง
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง ให้
โอนและแต่งตั้งจากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  (1)  ผู้สอบแข่งขันได้  หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น  หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนั้น 
  (2)  ผู้ได้รับการคัดเลือก โดย ก.จ.จ. ได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับโอน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมตามข้อ 170 
  (3)  ผู้ขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตำแหน่งในตำแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามข้อ  178 
 

  ข้อ  164  ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่
จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือการแต่งตั้งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  และผู้สอบแข่งขันได้  ผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันผู้สอบคัดเลือกได้  
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกนั้นเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน  
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะบรรจุหรือแต่งตั้งนั้น  เสนอเรื่องการขอรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้นั้นเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้  ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกได้  หรือได้รับคัดเลือก  แล้วแต่กรณี ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

  ข้อ  165  ในการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้  ผู้ได้รับคัดเลือก
ในกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  ผู้สอบคัดเลือกได้  หรือผู้ได้รับคัดเลือก  ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่จะรับโอนมีหนังสือแจ้งความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ. ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนทราบ  และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิม  ของผู้ที่จะโอนเสนอเรื่อง
การให้โอนข้าราชการผู้ที่จะโอนไปนั้นให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม  ข้อ  179 
 

  ข้อ 166  ในการออกคำสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่จะรับโอน  และการออกคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งและหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมตามมติของ ก.จ.จ. ของแต่ละแห่ง ตามข้อ ๑๖๔ และข้อ ๑๖๕           
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งสองแห่งประสานกัน  เพื่อออกคำสั่งการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งและหน้าที่  โดยกำหนดให้มีผลในวัน
เดียวกัน 
 

  ข้อ  167  ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่
สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน  ได้รับเงินเดือน  
ดังนี้ 
  (1)  กรณีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิมและผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ำกว่าหรือเท่าคุณวุฒิ  
ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ  แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นท่ีได้รับอยู่เดิม 
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  (2)  กรณีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่าเดิม  และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ำกว่าหรือ
เท่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ   แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนใน
อันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องดำเนินการ
สอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่
ข้าราชการจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้ายประกาศนี้ 
  (3)  กรณีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับต่ำกว่าเดิม  และผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่
จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตารางเทียบขั้น
เงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้ายประกาศนี้ และหากผู้นั้น
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มี
เหตุพิเศษ  ที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน  ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับ
ตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้  หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ีไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขันนั้น 
 

  ข้อ  168  ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการ  
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้  หรือได้รับคัดเลือกใน
กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน  ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิก็ได้  หากมีการระบุเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ในประกาศสอบแข่งขัน  หรือ
คัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันในครั้งนั้น 
 

  ข้อ  169  ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบ
คัดเลือกได้  หรือได้รับคัดเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  ได้รับเงินเดือนตามที่
กำหนดในหมวด  3  ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแล้วแต่กรณ ี
 

  ข้อ  170  ภายใต้บังคับข้อ  163  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส่วนรวม  เมื่อได้รับการ
ร้องขอจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  อาจประสานการ
โอนและมีมติให้ความเห็นชอบให้รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่ืนที่ประสงค์ขอโอนมาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งบริหาร  โดยให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม  และได้รับเงินเดือนในขั้นท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่ืน  มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนคณะหนึ่ง  จำนวนไม่น้อยกว่า  7 คน 
 

  ข้อ  171  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน  ตามข้อ  170            
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1)  กรรมการใน  ก.จ.จ.    เป็นประธานกรรมการ 
(2)  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการ   
(3)  ผู้แทนหน่วยราชการ    เป็นกรรมการ 
(4)  ผู้ทรงคุณวุฒิ     เป็นกรรมการ 
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 โดยให้กรรมการคัดเลือกเพ่ือรับโอนทั้ง  3  ฝ่าย  ตาม (2) (3)  และ  (4)  มีจำนวนฝ่ายละ
เท่ากัน  และเมื่อรวมกับกรรมการคัดเลือกตาม  (1)  แล้ว  ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า  7  คน 

 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ 

 

ข้อ  172  กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้แทนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามข้อ  171 (2)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือรอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งมีระดับไม่ต่ำกว่าระดับของ
ตำแหน่งที่จะคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งในตำแหน่งนั้น 

 

ข้อ  173  กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยราชการ        
ตามข้อ  171 (3)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งเป็นส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือข้าราชการซึ่งมีระดับไม่ต่ำกว่า
ระดับของตำแหน่งที่จะคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งในตำแหน่งนั้น 

 

ข้อ  174  กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 171 (4)  
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิใน  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนที่มีความรู้  ความสามารถ  ในด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารและการจัดการ
หรือด้านกฎหมาย  ซึ่งอาจเป็นข้าราชการหรือบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าว 

 

ข้อ  175  เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนตามข้อ  171 วรรคสามให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน  ทำหน้าที่ในงานด้านธุรการต่างๆ
ของคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน  และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  และที่ได้รับมอบหมาย 

 

ข้อ  176  หลักเกณฑ์การคัดเลือก  วิธีการคัดเลือก  และการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือโอนตามข้อ  170  ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับการคัดเลือก  ผู้ดำรง
ตำแหน่งบริหารเพ่ือแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่กำหนดในหมวด  4  ว่าด้วยการคัดเลือก  มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 

ข้อ  177  ให้คณะกรรมการคัดเลือก  ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและได้
แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  แล้วประกาศผลการคัดเลือก
เสนอให้  ก.จ.จ.  พิจารณารับโอน 

 

ข้อ  178  ภายใต้บังคับข้อ  163  เพ่ือประโยชน์แก่ราชการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาจโอนสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งเดียวกันได้  โดยความสมัครใจของ
ข้าราชการผู้โอน  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องได้ตกลง
ยินยอมในการโอนดังกล่าวแล้ว  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ  ก.จ.จ. 
เมื่อ ก.จ.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม  และได้รับเงินเดือนในขั้นท่ีไมสู่งกว่าเดิม 
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การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน  มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อาจกระทำได้โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอน  และได้รับความยินยอมจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะรับโอนนั้น  เมื่อ ก.จ.จ.  ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม  
และได้รับเงินเดือนในขั้นท่ีไม่สูงกว่าเดิม 

การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคสองมาดำรงตำแหน่งในระดับต่ำ
กว่าเดิมอาจกระทำได้ต่อเมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นสมัครใจและได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.จ.จ.  ในการนี้ ก.จ.จ.  ต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ  
โดยกำหนดให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตารางเปรียบเทียบขั้น
เงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับ  เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้ายประกาศนี้  แต่หากผู้นั้น
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งนั้น  ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับสำหรับ
ตำแหน่งนั้น 

 

 ข้อ  179  การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามที่กำหนดในหมวดนี้ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังกล่าวให้ดำรง
ตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้  สอบคัดเลือกได้  หรือได้รับคัดเลือกตามข้อ  164  หรือตำแหน่งที่ ก.จ.จ. มีมติให้
ความเห็นชอบให้รับโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด  ตามข้อ  170  และข้อ  178  และให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมมีคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้
นั้นพ้นจากตำแหน่ง  ทั้งนี้  ให้กำหนดวันที่ในคำสั่งรับโอนและคำสั่ง  ให้พ้นจากตำแหน่งให้มีผลในวันเดียวกัน 

การสั่งการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.จ.จ. 

 

ข้อ  179 ทวิ  กรณีการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นข้าราชการ  หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือข้าราชการประเภทอ่ืน  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับคำสั่งการรับโอน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่วนราชการอ่ืนให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือขอความ
เห็นชอบให้พ้นจากตำแหน่งโดยกำหนดวันออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเป็นวันเดียวกันกับคำสั่งรับโอนเมื่อมี
คำสั่งรับโอนแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทราบ 
 

หมวด  8 
การรับโอน 

 

ข้อ  180  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนและการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่
ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้
รับโอนและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้สอบแข่งขันได้  ผู้ได้รับการคัดเลือกใน
ตำแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณีพิเศษตามข้อ  115 (2)  โดยให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้  หรือได้รับการ
คัดเลือกนั้น  และให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิสำหรับตำแหน่งนั้น เว้นแต่  ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ  
ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม  แต่ถ้าไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม  ให้ได้รับ
เงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้  หรือได้รับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ได้รับ 
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อยู่เดิมตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับ  เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งท้ายประกาศนี้  แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน  สำหรับตำแหน่งที่
สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือก  ให้ได้รับเงินเดือนในข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งนั้น 

 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภท
อ่ืน  ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร  โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดตามวรรค
หนึ่ง  มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในตำแหน่งบริหาร  ให้รับโอนและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ได้รับการคัดเลือกโดยให้ดำเนินการร่วมกับการคัดเลือกเพ่ือโอน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามข้อ  152(1)  ข้อ  170 และข้อ  176 โดยให้มาดำรงตำแหน่งใน
ระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม 

 

ข้อ  181 ในกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์
แก่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือข้าราชการประเภทอ่ืนที่
ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ  ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ  ก.จ.จ. โดยให้ชี้แจงเหตุผล
ความจำเป็น  ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์การทำงาน  และความชำนาญการของผู้ที่จะขอโอนและ
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ  เมื่อ ก.จ.จ.  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสั่งรับโอน  และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ส่วนจะบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับใด  และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด  ให้ ก.จ.จ.  เป็นผู้กำหนดแต่จะต้องไม่สูงกว่า
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีคุณวุฒิ  ความสามารถ  และความชำนาญในระดับเดียวกัน 

 

ข้อ  182 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ  180 และข้อ  181  ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีคำสั่งให้รับโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วให้มีหนังสือแจ้ง
การรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนออกคำสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งและหน้าที่  ทั้งนี้ ให้
กำหนดวันที่ในคำสั่งรับโอนและคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเป็นวันเดียวกัน 

การออกคำสั่งรับโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ ง
ให้  ก.จ.จ.  ให้ความเห็นชอบก่อน 

 

ข้อ  183  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(1)  ตำแหน่งที่จะนำมาใช้ในการรับโอน  ต้องเป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน 
(2) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด  ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหน่งตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้น 
(3)  ผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ใช้วุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาก่อน  หรือไม่เคยได้รับ  แต่งตั้งโดยผลการ
สอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันให้ดำรงตำแหน่งที่ต้องใช้วุฒิตั้งแต่
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาก่อน  หากจะแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3 ขึ้นไป  ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งสายงานที่จะรับ
โอนและบัญชีสอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก 
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(4)  การรับโอนเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ต้องดำเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมินบุคคลผู้
ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 

(5)  การรับโอนเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานใด  ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตำแหน่งสายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่  หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้  หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งสาย
งานนั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่ 

 

ข้อ  184  เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ที่
โอนมาตามที่กำหนดในหมวดนี้  ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือข้าราชการประเภทอ่ืนนั้น  เป็น
เวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
หมวด   9 

การเลื่อนระดับ 
 

ข้อ  185  การเลื่อนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้  หรือผู้สอบคัดเลือกเพ่ือดำรงตำแหน่งนั้นได้  หรือจากผู้ได้รับ
คัดเลือกเพ่ือดำรงตำแหน่งนั้น 

 

ข้อ  186  การเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  หรือผู้สอบคัดเลือกได้  ให้เลื่อนและแต่งตั้ง
ตามลำดับที่ในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนั้น  แล้วแต่กรณี  สำหรับการเลื่อนและแต่งตั้งจากผู้
ได้รับคัดเลือกให้เลื่อนและแต่งตั้งตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรู้  ความสามารถ  ความประพฤติ  และ
ประวัติการรับราชการ  ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแล้ว 

 

ข้อ  187  การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้นจากผู้สอบแข่งขันได้  ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ ดังนี้ 

(1 )  เลื่ อนและแต่ งตั้ งผู้ ซึ่ ง ได้ รับประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ   หรือปริญ ญ าตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 และสอบแข่งขันเพ่ือดำรงตำแหน่งนั้นได้ให้
ดำรงตำแหน่งนั้น 

(2)  การเลื่อนกรณีดังกล่าว  จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งได้ต่อเมื่อถึงลำดับที่ที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้
ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  สำหรับเงินเดือนที่ได้รับให้เป็นไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร 

(3)  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในหมวด  4 ว่าด้วยการ
คัดเลือก 

(4)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้โดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. 

 

ข้อ  188  การเลื่อนและการแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้นจากผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้  ดังนี้ 

(1)  เลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งในสายผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2)  เลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  1 หรือระดับ  2 ให้ดำรง
ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3 
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(3)  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่  ก.จ. กำหนดไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง  และต้องเป็นผู้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ
เงินเดือนสำหรับตำแหน่งนั้น 

(4)  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  ให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในหมวด 4 ว่าด้วย   
การคัดเลือก 

(5)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้โดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ. 

 

ข้อ  189  การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบจากผู้ได้รับเลือก 

(1) เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นต้น  ได้แก่  เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึง 
ขั้นต่ำและผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึนโดยไม่เปลี่ยนสายงาน  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ  1 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ  1 ขึ้นดำรง
ตำแหน่งระดับ 2 ของสายงานนั้น 

 (ข) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ  2 ขึ้นดำรง
ตำแหน่งระดับ 3 ของสายงานนั้น 

 (ค) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ  3  ของสายงานใดที่เริ่มจากระดับ 3 ขึ้นดำรงตำแหน่ง
ระดับ 4  ของสายงานนั้น 

 (ง) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ  4 ของสายงานแพทย์  สายงานทันตแพทย์ และสายงาน
วิชาการสัตวแพทย์  ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 5  ของสายงานนั้น 

(2) เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นสูง  ได้แก่  เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า
ขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยน
สายงาน  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ  2 ของสายงานใดเริ่มต้นจากระดับ  1  ขึ้นดำรง
ตำแหน่งระดับ  3  ของสายงานนั้น 

 (ข) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ  ๓ ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึ้นดำรง
ตำแหน่งระดับ 4 ของสายงานนั้น 

 (ค) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 4 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ  3 ขึ้นดำรง
ตำแหน่ง  ระดับ 5  ของสายงานนั้น 

 (ง) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 5 ของสายงานแพทย์  สายงานทันตแพทย์  และสายงาน
วิชาการสัตวแพทย์  ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ  6  ของสายงานนั้น 

(3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.จ. กำหนดไว้ในมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งในระดับท่ีจะแต่งตั้ง 

(4) ให้ดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและแบบ
ประเมินท้ายประกาศกำหนดนี้ 

(5) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ 
ก.จ.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้ 
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(1) ได้รับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  โดยได้รับทุนรัฐบาล  
ทุนเล่าเรียนหลวง  หรือทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 115 (1) 

(2) ได้รับวุฒิที่ ก.จ. กำหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ                
ตาม  ข้อ 115  (2) 

(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในหมวด  4  ว่าด้วยการ
คัดเลือก 

(4) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ. 
 

ข้อ ๑๙๐ การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ตำรงตำแหน่งระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ หรือระดับ ๔     
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น 

 (๑) ได้รับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับทุนรัฐบาล  
ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๑๑๕ (๑)  

(๒) ได้รับวุฒิที่ ก.จ. กำหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตาม           
ข้อ ๑๕๕ (๒) 

(๓) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการคัดเลือก 
(๔) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลือนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. 
 

ข้อ 191  การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็น
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  ในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  1 และระดับ 2  

(1) ตำแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป  และกลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของส่วน
ราชการตามบัญชีจำแนกกลุ่มงานตำแหน่งฯ  ท้ายประกาศนี้ให้กำหนดตำแหน่งได้ถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี้ 

 (ก) ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  1  กำหนดเป็นตำแหน่งระดับ  1 – 3  หรือ 
4 สำหรับระดับ  5  ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 

 (ข) ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  2 อาจปรับเป็นตำแหน่งระดับ  2 – 4 หรือ 
5 สำหรับระดับ  6  ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 

(2) ตำแหน่งในกลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้านและกลุ่มงานที่ใช้ทักษะและความชำนาญเฉพาะตัว
ตามบัญชีจำแนกกลุ่มงานตำแหน่งฯ  ท้ายประกาศนี้ให้กำหนดตำแหน่งได้ถึงระดับ  5 หรือ 6 ดังนี้ 

 (ก) ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 กำหนด เป็นตำแหน่งระดับ 1-3 หรือ 4           
หรือ 5  

 (ข) ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  2 กำหนดเป็นตำแหน่งระดับ  2–4 หรือ 5 
หรือ 6 

ทั้งนี้การกำหนดตำแหน่งตามข้อ (1) และ (2)  ระดับตำแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่า
ระดับของตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าท่ีตำแหน่งนั้นสังกัด 

(3) ก.จ.จ.เห็นชอบกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามข้อ (1) และ (2) ตามกรอบและ
แผนอัตรากำลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ยกเว้นการจะปรับตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ 1 ให้เป็นระดับ  5 และตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ให้เป็นระดับ 6  ตามข้อ (1) ให้
ดำเนินการได้เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ดังกล่าว  และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม
ในสาระสำคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่  ก.จ. กำหนด 
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  (4) การปรับระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นให้ดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 1 ระดับ  การจะพิจารณา
ปรับระดับตำแหน่งใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งเพ่ือเส
นอก.จ.จ.  พิจารณาโดยใช้แบบประเมินตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(สายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ 1  และระดับ 2 )  ซึ่งใช้สำหรับการปรับระดับตำแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  1  ขึ้นเป็น
ระดับ  5  และตำแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  2  ขึ้นเป็นระดับ  6  เท่านั้น 
  (5) ในการดำเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว  ในชั้นแรกต้องมีคำบรรยายลักษณะงาน
ของตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิมและที่กำหนดใหม่  และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจนอาจต้องศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติม  โดยการสัมภาษณ์ตัวข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงการสังเกต  การทำงานจริงในพ้ื นที่  
การศึกษาจากเอกสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ข้าราชการผู้นั้นรับผิดชอบ  หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ 
  (6) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง  ให้สามารถดำเนินการได้  ดังนี้ 
 (ก) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ  3  ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  1  ขึ้นดำรง
ตำแหน่งระดับ  4  ของสายงานนั้น 
 (ข) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ  4  ของสายงานที่ เริ่มต้นจากระดับ  1  ขึ้นดำรง
ตำแหน่งระดับ  5  ของสายงานนั้น 
 (ค) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ  4  ของสายงานที่ เริ่มต้นจากระดับ  2  ขึ้นดำรง
ตำแหน่งระดับ  5  ของสายงานนั้น 
 (ง) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ  5  ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  2  ขึ้นดำรง  
ตำแหน่งระดับ  6  ของสายงานนั้น 
  (7) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน  ดังนี้ 
 (ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก .จ.  
กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในระดับท่ีจะแต่งตั้ง  และ 
 (ข) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง  ใน
ระดับที่ต่ำกว่าระดับของตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง  1  ระดับ  ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยไม่
อาจนำระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานอ่ืนมานับเกื้อกูลได้  เช่น  จะเลื่อนเป็นนายช่างโยธา  6  ต้องเป็น
นายช่างโยธา  5  มาแล้ว  ไม่น้อยกว่า  2  ปี  เป็นต้น  เว้นแต่ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  1  
และระดับ  2  ที่มีลักษณะงานด้านเดียวกันกับตำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง  ตามบัญชีจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
และเกื้อกูลกันที่  ก.จ.  กำหนด  ในกรณีท่ีระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ  2  ปี  แต่นับรวมหลายๆ  ช่วงเวลาแล้ว
ครบ  2  ปี  ให้นับเป็นเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้  และ 
 (ค) มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่แต่งตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคล  และระดับตำแหน่งที่จะเลื่อนข้ึนแต่งตั้ง  ดังนี้ 
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คุณวุฒิ 
 

เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง 
ระดับ  4 ระดับ  5 ระดับ  6 

ตำแหน่งในสายที่เริ่มต้นจากระดับ  1  หรือระดับ  2 
- ม.3/ม.ศ.3/ม.6  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (วิชาอาชีพ  1) 
 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (วิชาอาชีพ  2) 
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
 

 
9  ปี 
8  ปี 

 
6  ปี 

 
11  ป ี
10  ป ี

 
8  ปี 

 
13  ป ี
12  ป ี

 
10  ป ี

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  2 
- ปวท.หรืออนุปริญญา  2  ปี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
- ปวส.หรืออนุปริญญา  3  ปี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
 

 
7  ปี 
6  ปี 

 
9  ปี 
8  ปี 

   - การนับระยะเวลาตามข้อ  (ค)  อาจนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรง
ตำแหน่งในสายงานอ่ืน  ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่  ก .จ.  
กำหนดมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำดังกล่าวได้ตามบัญชีกำหนดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน 
   - การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ  (ค)  ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้นเท่านั้น  และให้พิจารณาจากวุฒิ
ทางการศึกษาที่ระบุไว้ใน  ก.พ.7  เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการ
จะต้องยื่นขอบันทึกเพ่ิมลงใน  ก.พ. 7  ก่อนจึงจะนำคุณวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้ 
  62(ง)  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือน ดังต่อไปนี้ 
   - เลื่อนระดับ  4  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ำกว่า อันดับ ท  3  
ขั้น 3 และต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่าอันดับ ท 3 ขั้น  2 
   - เลื่อนระดับ  5  ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ำกว่า  อันดับ ท 4
ขั้น 3 และต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า อันดับ ท 4 ขั้น  2 
   - เลื่อนระดับ 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า อันดับ ท 5 
ขั้น 3 
   - เลื่อนระดับ 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า อันดับ ท 6 
ขั้น 3 
 
 
 
 
   
  62ข้อ ๑๙๑ (7) (ง) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง 
กำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22 มิถุนายน  2555
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  (8)  วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นไป 
 (ก)  ตำแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เสนอ  ก .จ.จ.  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของตำแหน่ง
นั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสำคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตำแหน่ง  ตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งที่ 
ก.จ. กำหนด 
 63(ข)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือคัดเลือก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติ 
งานที่มปีระสบการณ์ประกอบด้วย  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นประธาน และผู้อำนวยการกองหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ากองเป็นกรรมการ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ 
  -  พิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการประเมินผลงาน  กำหนดประเภท  
จำนวน  ผลงาน  ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ท่ีจะนำมาใช้ประเมินในแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้อง
กับลักษณะการปฏิบัติงานของตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
  -  พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่ ก.จ.จ. มอบหมาย 

 (ค)  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไปตาม
วิธีการและแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ 
  (9)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ  
ก.จ.จ.  และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
 

  ข้อ  192  การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็น
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 
  (1)  ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3  กำหนดเป็นตำแหน่งระดับ 4-5  หรือ6(ว.) /
หรือ 7 (ว.) สำหรับระดับ  7 (ว.) ให้มีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 

ทั้งนี้   การกำหนดระดับตำแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่าระดับตำแหน่งของหัวหน้า
หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าท่ีตำแหน่งนั้นสังกัด 
  (2) ก.จ.จ.  เห็นชอบกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งตามข้อ  (1) ตามกรอบและแผน
อัตรากำลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ยกเว้นการจะปรับตำแหน่งใดให้เป็นระดับ  7 (ว.)  ให้
ดำเนินการได้เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ดังกล่าว  และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม
ในสาระสำคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่  ก.จ. กำหนด 
 
 
  
  63ข้อ ๑๙1 (8) (ข) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2558  
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  (3)  การปรับระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นให้ดำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน  1  ระดับ  การจะ
พิจารณาปรับระดับตำแหน่งใด  ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตำแหน่งเพ่ือเสนอ  ก.จ.จ.  พิจารณาโดยใช้แบบประเมินตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  (สาย
งานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ) ซึ่งใช้สำหรับการปรับระดับตำแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  3 ขึ้นเป็น 
ระดับ  ๗ (ว.) เท่านั้น 
  (4)  ในการดำเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว  ในชั้นแรกต้องมีคำบรรยายลักษณะงาน
ของตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิมและที่กำหนดใหม่  และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน  อาจต้องศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติม  โดยการสัมภาษณ์ตัวข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงและการสังเกตการทำงานจริงในพ้ืนที่
การศึกษาจากเอกสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ข้าราชการผู้นั้นรับผิดชอบ  หรือโดยวิธีการอ่ืน 
  (5) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง  ให้สามารถดำเนินการได้  ดังนี้ 
 (ก)  เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ  5  ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ  3  ขึ้นดำรง
ตำแหน่งระดับ 6 (ว)  ของสายงานนั้น 
 (ข)  เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ  6  ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ  3  ขึ้นดำรง
ตำแหน่งระดับ  7 (ว)  ของสายงานนั้น 
  (6) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน  ดังนี้ 
 (ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่  ก.จ. 
กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  และ 
 (ข)  มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
ตามคุณวุฒิและระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  ดังนี้ 
 

คุณวุฒิ เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่ง 
ระดับ  6 ระดับ  7 

- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

6  ปี 
4  ปี 
2  ปี 

7  ปี 
5  ปี 
3  ปี 

   
   - การนับระยะเวลาตามข้อ  (ข)  อาจนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง  หรือเคย
ดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น  ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่  ก.จ.  
กำหนดมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำดังกล่าวได้ตามบัญชีกำหนดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน 
   - การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ  (ข)  ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้นเท่านั้นและให้พิจารณาจากวุฒิ
ทางการศึกษาที่ระบุไว้ใน  ก.พ. 7  เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการ
จะต้องยื่นขอบันทึกเพ่ิมลงใน  ก.พ.  7  ก่อนจึงจะนำวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้ 
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 64(ค)  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือน ดังต่อไปนี้ 
  - เลื่อนระดับ 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า อันดับ  ท  5  

ขั้น  3 
  - เลื่อนระดับ 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า อันดับ  ท  6  

ขั้น  3 
  - เลื่อนระดับ 8 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า อันดับ  ท  7  

ขั้น  3 
  - เลื่อนระดับ 9 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่า อันดับ  ท  8  

ขั้น  3 
 (7)  วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 
 (ก)  ตำแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เสนอ ก.จ.จ.  เพ่ือพิจารณา

อนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นดังกล่าวและลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงานของตำแหน่ง
นั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสำคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตำแหน่ง  ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ.
กำหนด 

 (ข)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือคัดเลือก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  ประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นประธาน  และผู้อำนวยการ
กองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ากองเป็นกรรมการ  โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เป็นกรรมการและเลขานุการ  ให้คณะกรรมการฯ  มีอำนาจหน้าที่ 
   - พิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการประเมินผลงาน  กำหนดประเภท  
จำนวนผลงาน  ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนำมาใช้ประเมินในแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานของตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
   -  พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
   -  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลตามท่ี  ก.จ.จ.  มอบหมาย 
 (ค)  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไปตาม
วิธีการและแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี้ 
  (8)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ  
ก.จ.จ.  และให้มีผลไมก่่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
 

  ข้อ  193 การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่
สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เลื่อนและแต่งตั้งได้เมื่อมีตำแหน่งในระดับนั้นว่าง  โดยวิธีการคัดเลือก
ตามท่ีกำหนดในหมวด  4  ว่าด้วยการคัดเลือก 
 
 
  64ข้อ ๑๙2 (6) (ค) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง
กำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2555
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  ข้อ  194  การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับ  7  ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตาม
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  (1)  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
  (2)  ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนในระดับ  7 
  (3)  ได้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 
  (4)  ในรอบปีที่แล้วจนถึงวันแต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 
  (5)  ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 
 

  ข้อ  195  การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับ  8  ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตาม
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  (1)  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
  (2)  ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนในระดับ  8 
  (3) ในรอบปีที่แล้วจนถึงวันที่แต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 
  (4)  ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 
 

  65ข้อ  196  การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับ  9 และระดับ 10 ให้เลื่อน
และแต่งตั้งได้ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  (ก) เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 
 (1)  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 (2)  ต้องเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (3)  ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนในระดับ  9 
 (๔) ในรอบปีที่แล้วจนถึงวันแต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนทางวินัย 
 (๕) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาในระดับดี 
  (ข)  เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10  
 (1)  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 (2)  ต้องเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (3)  ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนในระดับ  10 
 (๔) ในรอบปีที่แล้วจนถึงวันแต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าภาคทัณฑ์หรือ
ต้องโทษในคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๕) ได้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 
  
 65ข้อ 196 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.๒๕๕7 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม ๒๕๕7  
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ข้อ ๑๙๗ หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งผู้ ดำรงตำแหน่งบริหารให้ดำรง   
ตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
คัดเลือกที่กำหนดในหมวด ๔ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้แบบประเมิน ฯ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดที่
กำหนดในหมวด ๑๒ 

 

  ข้อ ๑๙๘  การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้นใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๑๙๓  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก 
 

  ข้อ ๑๙๙  การกำหนดให้ได้รับเงินเดือนสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน ที่กำหนดในหมวด ๓ 
 

  ข้อ ๒๐๐  การเลื่อนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง   หรือมีคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟ้องร้องคดีอาญาขึ้นแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้
นั้นได้เป็นต้นไป 
 

หมวด ๑๐ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

  ข้อ ๒๐๑ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการถือว่าผู้นั้นมี
ความชอบ  จะได้รับบำเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคำชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติ  รางวัล หรือการได้เลื่อนขั้น
เงินเดือน ตามควรแก่กรณี 
 

  ข้อ ๒๐๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัย
และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
 

  ข้อ ๒๐๓ การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์
ตามท่ีกำหนดในหมวดนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา 
  ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชา
แจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนให้ 
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  66ข้อ ๒๐๔  ในประกาศกำหนดนี้ 
  “ปี” หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
  “ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม 
  “ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
  “ครึ่งปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี 
 

  67ข้อ ๒๐๕  ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปีละสองครั้ง  ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

  68ข้อ ๒๐๖ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 
  (๑) ครั้งที่  1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน
ในวันที่ ๑  เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
  (๒) ครั้งที่  2  เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน
ในวันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป 
 

  69ข้อ ๒๐๗  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้เลื่อนได้ไม่เกิน
ขั้นสูงของอันดับหรือระดับเงินเดือนสำหรับประเภทตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น 
 

  70ข้อ ๒๐๘ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งข้ันในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ  และด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๒๐๕ แล้ว 
เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 
  (๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
  (๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนหรือได้
ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
  (๖) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  (๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  (๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
   

 66-70ข้อ 204 - 208  แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 15) พ.ศ.๒๕๕8 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2558 
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  (๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่
รวมถึงวันลาตาม (๖)  หรือ (๗) และวันลาดังต่อไปนี้ 
 (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่
เกินหกสิบวันทำการ 
 (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
 (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
  การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ให้นับเฉพาะ                          
วันทำงาน 
 

  71ข้อ ๒๐๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๒๐๘ 
และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
  (๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่าง            
ที่ดีได ้
  (๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใด           
สิ่งหนึ่ง  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้
รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
  (๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
  (๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย  
  (๕) ปฏิบัติงานตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย  ยากลำบากเป็นพิเศษ และ
งานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
  (๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็นผลดียิ่ง             
แก่ประเทศชาติ 
 
   
 71ข้อ 209  แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 15) พ.ศ.๒๕๕8 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2558 
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  72ข้อ ๒๑๐ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 
๒๐๘ และข้อ ๒๐๙ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ 205 
มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา  
พฤติกรรมการมาทำงาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณา
อ่ืน ๆ ของผู้นั้น  แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น  พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 
 

  73ข้อ ๒๑๑ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๐๘ (๙)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่  ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 
๒๐๘ (๕) หรือ (๖) หรือ (๗) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
  ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดโอน  เลื่อนตำแหน่ง  ย้าย  สับเปลี่ยน
หน้าที่ไปช่วยราชการในหน่วยงานอ่ืน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือ
ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๐๘ (๙) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นำผลการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 

  74ข้อ ๒๑๒ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๑๐ ประกอบกับข้อ 213/1 ถ้าเห็นว่าข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๒๐๘ และ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๐๙ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
  ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่
ควรจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้นแต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพราะมี
ข้อจำกัดเกี่ยวกับโควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น  ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอาจมีคำสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจำนวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้อง
อยู่ในโควตาร้อยละ  15  ของจำนวนข้าราชการที่ครองตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 
 

  75ข้อ ๒๑๓ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๒๐๘ (๙) (ช) หรือลาไป
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ  208  (9)  (ฌ)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาสั่งเลื่อนได้
ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
   
 72-75ข้อ 210 - 213  แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 15) พ.ศ.๒๕๕8 ลงวันท่ี 30  ธันวาคม 2558 
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76ข้อ  213/1  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือทำหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง  ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการ  ไม่น้อยกว่า  3  คน  
เป็นกรรมการ  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วม
เป็นกรรมการด้วยและให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการ 

 

  77ข้อ ๒๑๔ นากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะนำเอาเหตุที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้อง
คดีอาญามาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นไม่ได้ 
 

  78ข้อ ๒๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนัก
กว่าโทษภาคทัณฑ์และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ  จะสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทำความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 
 

  79ข้อ ๒๑๖ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลทำให้
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ประกาศนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดนี้ 
 

  80ข้อ ๒๑๗ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการ
คำนวณบำเหน็จบำนาญในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 
 

  81ข้อ ๒๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ  โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้น
ถึงแกค่วามตาย 
 
 
 
   
 76ข้อ 213/1  เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. ๒๕๕8   ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  2558 
 77-81ข้อ 214 - 218 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 15) พ.ศ.๒๕๕8  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2558
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  82ข้อ ๒๑๙ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไมอ่ยู่ในหลักเกณฑ์ ที่จะได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๒๐๘ เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทำงานสาย
ตามที่กำหนด หรือเหตุจำเป็นนอกจากกรณีดังกล่าว  แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า 
มีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนำเสนอ ก.จ.จ. พร้อมด้วยเหตุผล  เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.จ.จ. เห็นชอบด้วย          
จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได ้
 

  ข้อ ๒๒๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการตามข้อ 
๒๐๒ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดใน
หมวดนี้ และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทุกตำแหน่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดังกล่าว 
 

  83ข้อ ๒๒๑ ยกเลิก  
 

  ข้อ ๒๒๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ใน
การคำนวณบำเหน็จ ทั้งนี้ให้นำกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
 

  ข้อ ๒๒๓ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ ความตาย
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
  ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตามวรรคหนึ่ง 
ให้กำหนดรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) ชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความตาย และประวัติการรับราชการของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความตาย 
  (๒) รายงานเหตุที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นถึงแก่ความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  (๓) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ใน
การคำนวณบำเหน็จ 
  (๔) สำเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเก่ียวกับการตาย และสาเหตุการตาย 
  (๕) เอกสารอื่นๆ ที่มีความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
 
 
 
  
 82ข้อ 219 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 15) พ.ศ.๒๕๕8 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2558 
 83ข้อ ๒๒๑ ยกเลิก แล้วให้ใช้ข้อความในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  
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  ข้อ ๒๒๔ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จำนวนไม่เกิน ๓ คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษของข้าราชการผู้ถึงแก่ความตายเพ่ือประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จ 
 

  ข้อ ๒๒๕ ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษตามข้อ ๒๒๓ โดยให้พิจารณา ดังนี้ 
  (๑) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
  (๒) เหตุที่ทำให้ถึงแก่ความตาย มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ตาย 
หรือจากความผิดของผู้ตาย 
  (๓) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ใน
การคำนวณบำเหน็จ 
 

  ข้อ ๒๒๖ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ ๒๒๕ แล้ว ให้เสนอความเห็นในการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ใน
การคำนวณบำเหน็จ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณา 
  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี พิเศษและ
ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

  ข้อ ๒๒๗ การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มี
อำนาจสั่งตามมติของ ก.จ.จ. ตามข้อ ๒๒๖ โดยให้มีผลเพ่ือประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จเท่านั้น 
 

หมวด ๑๑ 
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน 

 

  ข้อ ๒๒๘ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดส่วนราชการเพ่ือรองรับอำนาจหน้าที่ตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอ่ืนที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
  84ในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงความต้องการ และความ
เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ 
  (๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (๒) กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  (๓) สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 
   
  84ข้อ ๒๒๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 
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  85ข้อ ๒๒๙ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนตามข้อ ๒๒๘ วรรคสอง (๒) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่ มีความจำเป็นในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
  (๑) กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (๒) กองแผนงานและงบประมาณ 
  (๓) กองคลัง 
  (๔) กองช่าง 
  (๕) หน่วยตรวจสอบภายใน 
  ให้ส่วนราชการตาม (๑) - (๔) มีฐานะเป็นกองหรือสำนัก และ (๕) เป็นส่วนราชการที่มีฐานะ
ต่ำกว่ากองหรือเทียบเท่ากอง  โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

  ข้อ ๒๓๐ ภายใต้บังคับข้อ ๒๒๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศกำหนดกอง หรือ
ส่วนราชการอ่ืนได้ตามความเหมาะสม และความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของ 
ก.จ.จ. 
 

  ข้อ ๒๓๑ ในการประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ ๒๓๐ ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จัดทำเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนภายในกรอบที่กำหนด ดังนี้ 
  (๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เก่ียวกับราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (๒) กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการ
จัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ
การประชุม การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติ
และสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  (๓) กองแผนและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับหมอบหมาย 
 
 
   
  85ข้อ ๒๒๙  แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึ งกาฬ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
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  (๔) กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บำเหน็จ บำนาญ เงินอ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การ
จัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง
ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย 
  (๕) กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 
  (๖) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสาร
การเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและ
การเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ข้อ ๒๓๒ การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศจัดตั้งขึ้นให้กำหนดให้ครอบคลุม
ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่กฎหมายกำหนดหรือภารกิจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดต้องปฏิบัติ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน
ระหว่างกองหรือส่วนราชการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด นั้น 
 

  ข้อ ๒๓๓ การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองหรือ ส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดแบ่ง
ส่วนราชการภายในได้ตามความเหมาะสมความจำเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
  (๑) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ให้พิจารณาจัดแบ่งตามความเหมาะสมและความจำเป็น
ตามภารกิจหน้าที่และปริมาณงานของส่วนราชการนั้น โดยจัดแบ่งฝ่าย กลุ่มหรือชื่องานอ่ืนใดเป็นจำนวนเท่าใด
ตามท่ีเห็นสมควรและเป็นที่เข้าใจได้ถึงภารกิจหน้าที่ของฝ่ายหรือกลุ่มงานนั้น 
  (๒) การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในที่ได้จัดแบ่งนั้น จะต้อง
กำหนดให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกับส่วนราชการอ่ืน และต้องอยู่ภายในกรอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของ กองหรือส่วนราชการนั้น 
 

  ข้อ ๒๓๔ การประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดอำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ ๒๓๑ และข้อ ๒๓๓ ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำเป็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วเสนอให้ ก.จ.จ. ให้ความ
เห็นชอบ เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงนามในประกาศใช้
บังคับต่อไป 
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  ข้อ ๒๓๕ การจัดตั้งกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือการปรับปรุงการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมี
การจัดตั้งกอง หรือส่วนราชการขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอเหตุผลความจำเป็น และร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดกองหรือส่วนราชการขึ้ นใหม่ เพ่ือให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้        
ความเห็นชอบ โดยให้มีรายการ ดังนี้ 

(๑) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดตั้งกองหรือส่วนราชการข้ึนใหม่ 
(๒) ชื่อกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
(๓) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นั้น 

  (๔) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อ (๓) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้องจัดตั้งเป็น
หน่วยงานระดับกองและกำหนดอัตรากำลังข้าราชการในส่วนราชการ นั้น 
  (๕) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่ โดยกำหนด
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน
ตามข้อ ๒๓๔ 
  ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ให้คำนึงถึงภารกิจอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนดลักษณะงานคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจำเป็นความ
เหมาะสม ตลอดทั้งอัตรากำลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

  ข้อ ๒๓๖ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณาและมี
มติให้ความเห็นชอบในการขอจัดตั้งหรือปรับปรุงการกำหนดส่วนราชการตามข้อ ๒๓๕ แล้ว ให้เสนอขอความ
เห็นชอบในการกำหนดตำแหน่งใหม่และกรอบอัตรากำลังในกองหรือส่วนราชการนั้นต่อคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดส่งรายละเอียดตามรายการ
ในข้อ ๒๓๕ (๑)-(๕) พร้อมทั้งกรอบอัตรากำลังข้าราชการในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งใหม่และตาราง
วิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลก่อนและหลังการจัดตั้งกองหรือส่วนราชการ ใหม่
ประกอบการพิจารณา 
  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่ จัดตั้งใหม่ และกรอบ
อัตรากำลังที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) และ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในคราวเดียวกัน 
 

  ข้อ ๒๓๗ อำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในการควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
 

  ข้อ ๒๓๘ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติ
ราชการประจำปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
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  (๒) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในการปฏิบัติราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะให้มีรองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วย ก็ได้ 
  ในกรณีที่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มอบหมาย 
 

  ข้อ ๒๓๙ ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดคนหนึ่ง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
 

  ข้อ ๒๔๐ ในกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน มีผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของกองหรือส่วนราชการนั้น 
 

  ข้อ ๒๔๑ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด การกำหนดให้ตำแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งใดที่มิได้กำหนดไว้ตามประกาศนี้ บังคับบัญชาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการใด ฐานะใด ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มอบหมายโดยทำเป็นหนังสือ 
 

  ข้อ ๒๔๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาตการอนุมัติ 
หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมายใด ให้ผู้ดำรง
ตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การ
อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอ่ืนที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการ
มอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังนี้ 
  (๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  (๒) ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน อาจมอบให้ข้าราชการใน
กองหรือส่วนราชการนั้น 
  การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองให้ทำเป็นหนังสือ 
 

  ข้อ ๒๔๓ เมื่อมีการมอบอำนาจตามข้อ ๒๔๒ โดยชอบแล้ว  ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่        
ต้องรับมอบอำนาจนั้น และจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ 
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  ข้อ ๒๔๔ ในการมอบอำนาจตามข้อ ๒๔๒  วรรคสอง (๑) และ (๒) ให้ผู้มอบอำนาจพิจารณา
ถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตาม
สภาพของตำแหน่งของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่ ที่ ได้รับมอบอำนาจตาม
วัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าว 
  เมื่อได้มอบอำนาจแล้ว ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการ  ของผู้รับ
มอบอำนาจ และให้มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้ 
 

  ข้อ ๒๔๕ การรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 

  ข้อ ๒๔๖ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่ไม่มีปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายคน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใด คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการ
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทน 
  86ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หรือกรณีไม่มี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอาวุโสตามแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 

  ข้อ ๒๔๗ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในกองหรือส่วนราชการนั้นคน
ใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้  แต่เพ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่ง
ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 
 

  ข้อ ๒๔๘  ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
  ในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบ
อำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่ง
มอบหมายหรือมอบอำนาจ 
  ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่าง
ใด  ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน  หรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี 
 
 
   
  86ข้อ 246 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 
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  ข้อ ๒๔๙ การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามท่ีกำหนดในประกาศนี้  ไม่กระทบกระเทือนอำนาจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนเป็น
ผู้รักษาราชการแทนตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองพ้นจากความ
เป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 
 

  ข้อ ๒๕๐ ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งอ่ืนว่างลงหรือผู้
ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทน
และการรักษาราชการแทน  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ  ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
สูงสุด ให้รักษาการในตำแหน่งนั้นได้ 
  ผู้รักษาการในตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาการนั้นในกรณีที่
มีกฎหมายอ่ืน กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคำสั่ง
ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น เป็นกรรมการ หรือ ให้มีอำนาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการในตำแหน่ง
ทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการในตำแหน่ง แล้วแต่กรณี 
 

หมวด 12 
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ส่วนที่ 1 
การสั่งข้าราชการประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

  ข้อ ๒๕๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. มีอำนาจสั่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการชั่วคราว  โดยให้พ้นจาก
ตำแหน่งหน้าที่เดิมได้  ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือกรณีท่ีถูกฟ้องนั้น  พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้และ
ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวนหรืออาจเกิดการเสียหายแก่
ราชการ 

(๒) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทำหรือละเว้นกระทำการใดจนต้องคำ
พิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดอาญา  และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตาม
คำพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทำหรือละเว้นกระทำการนั้นเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

(๓) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ  และ
ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
นั้นเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
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(๔) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพ
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา  หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์และได้มีการบันทึกถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือ 

(๕) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการ
สอบสวนในกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามสำหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๖) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการ
สอบสวน หรือมีการใช้สำนวนการสอบสวนพิจารณาดำเนินการในกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ  บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือมีกรณีที่ปรากกฎชัดแจ้งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการ
ดำเนินการทางวินัย 

(๗) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมี
กรณีเป็นที่สงสัยว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวน
แล้วเห็นว่ากรณีมีมูล และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(๘) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ 

(๙) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 

(๑๐) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรบในประเทศ หรือต่างประเทศ 

(๑๑) กรณีอ่ืนที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ  โดยได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.จ.จ. 

 

ข้อ ๒๕๒ ในการเสนอขอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้แสดงรายละเอียดในคำเสนอขอ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) คำชี้แจง เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์แก่ราชการ และระยะเวลาที่จะสั่งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกเดือนเว้นแต่การสั่งประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๒๕๑ (๘) (๙) และ (๑๐) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา 
  (๒) หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผู้ถูกสั่งให้ ประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๕๑ (๘) (๙) และ (๑๐) 
 

  ข้อ ๒๕๓ การสั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งได้ตามมติของ ก.จ.จ.  เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ถูกสั่งให้ประจำ 
เว้นแต่ กรณีสั่งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ  ๒๕๑ (๘)(๙) และ (๑๐) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้
นั้นได้รับอนุญาตให้ลา 
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  เมื่อมีการสั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้ว และถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นว่ายังมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษที่จะต้องสั่งให้ผู้นั้นประจำ
ต่อไปอีกเกินกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ ก.จ.จ. ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี  ทั้งนี้ ให้
ขอขยายเวลาก่อนวันครบกำหนดเวลาเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษอาจ
ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ ก.จ.จ. ก่อนวันครบกำหนดเวลาเดิมน้อยกว่าสามสิบวันได้ 
  การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้นำความข้อ ๒๕๒ (๑) และ (๒) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๒๕๔ ในการเสนอขอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับกรณีมีเหตุผลความจำเป็นตามข้อ ๒๕๑(๘) (๙) 
(๑๐) หรือ (๑๑)  หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า  เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนในตำแหน่งผู้ที่ถูกสั่งให้ประจำองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามข้อ ๒๕๒ (๑) และ (๒)  และให้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง
ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมใหม่ เพ่ือรองรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้ถูกสั่งให้ประจำ
ดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัว  โดยให้กำหนดเป็นเงื่อนไขว่า หากตำแหน่งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลง
ให้ยุบเลิกตำแหน่งได ้
  สำหรับการสั่งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยเหตุผล
ความจำเป็นในการสั่งข้าราชการผู้นั้นประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ ก.จ.  ให้ความเห็นชอบก่อน 
  เมื่อ ก.จ.จ. และ ก.จ.  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคสองแล้ว  ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสั่งข้าราชการผู้นั้นให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และ
ให้นำความที่กำหนดในข้อ ๒๕๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  ข้อ ๒๕๕ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งผู้ใดให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยมีเหตุผลความจำเป็นในกรณีใดแล้ว  เมื่อหมดความจำเป็นหรือครบกำหนดเวลาตามข้อ ๒๕๓  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. สั่งให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่งเดิม หรือแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับเดียวกับท่ีผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 
 

  ข้อ ๒๕๖  การให้พ้นจากตำแหน่งการให้ได้รับเงินเดือน  การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ถูกสั่งให้ประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเสมือนว่าผู้ถูกสั่งนั้นดำรงตำแหน่งเดิม 
 

ส่วนที่  ๒ 
การสั่งข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ 

 

  ข้อ ๒๕๗ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดในส่วนราชการหนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหนึ่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดียวกัน
เป็นการชั่วคราวได้ โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิม 
  การสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัดให้ไปช่วยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง        
ให้คำนึงถึงภารกิจ  หน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติมีความเหมาะสม  สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นด้วย 
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  ข้อ ๒๕๘ ห้ามมิให้สั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่ืน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนเว้นแต่กรณีมี
ความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยรวม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  อาจ
สั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้ โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความ
เสียหายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดเป็นหลัก และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
  (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่จะขอยืมตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ทำความตกลงกันโดยทำเป็นหนังสือ 
  (๒) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่จะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้องสมัครใจ
ที่จะไปช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอ่ืนนั้น โดยมีหนังสือยินยอม 
  (๓) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานตาม
ภารกิจที่ไปช่วยปฏิบัติราชการนั้น และตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งผู้นั้นด้วย 

(๔) การสั่งข้าราชการให้ช่วยปฏิบัติราชการ  ให้สั่งได้เป็นการชั่วคราวครั้งละไม่เกิน  ๖ เดือน 
และในกรณีเดียวกันให้สั่งช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง และเมื่อครบกำหนดแล้ว ให้ส่งตัวข้าราชการผู้นั้น
คืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดโดยเร็ว 

 

  ข้อ ๒๕๙ การขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตาม       
ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ส่วนที่ ๓ 
การพัฒนาข้าราชการ 

 

  ข้อ ๒๖๐  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท  และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์
ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 
 

  ข้อ ๒๖๑ การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๒๖๐  ต้องดำเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.จ. กำหนด  เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการให้ใช้
วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือ การพัฒนาตนเองก็ได้ 
  หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจำเป็น
ในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะ
ดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่ ก.จ. กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป 
 

  ข้อ ๒๖๒ การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถ
เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา  และการฝึกภาคสนาม 
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  ข้อ ๒๖๓ การพัฒนานี้ อาจกระทำได้โดยสำนักงาน ก.จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัด
หรือสำนักงาน ก.จ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัด
ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนก็ได้ 
 

  ข้อ ๒๖๔ การดำเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่นี้  ให้กระทำ
ภายในระยะเวลาที่ข้าราชการนั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

  ข้อ ๒๖๕ การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑) การปฐมนิเทศ ให้กระทำในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ 
  (๒) หลักสูตรการพัฒนา  ที่ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ ก.จ. กำหนด ประกอบด้วยการพัฒนา
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 
  (๓) การเลือกวิธีการพัฒนาข้าราชการ ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการควบคู่กัน
ไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การงบประมาณ สื่อการฝึกอบรม วิทยากร 
ระยะเวลา กำลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม 
  (๔) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา  โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติ
ของผู้เข้ารับการพัฒนา  และติดตามการนำผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

  ข้อ ๒๖๖ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ข้อ ๒๖๗ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาดำรง
ตำแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
 

  ข้อ ๒๖๘ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดำเนินการเองหรือ
มอบหมายให้สำนักงาน ก.จ.หรือผู้ที่เหมาะสมดำเนินการหรือดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ก.จ. หรือส่วน
ราชการ หน่วยงานอ่ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร  โดยเลือกวิธีที่ เหมาะสมกับการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ โดยพิจารณา
ดำเนินการตามความจำเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 
 

  ข้อ ๒๖๙  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ 
  (๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น สถานที่  โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ  
  (๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  (๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
  (๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทำงาน  การสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 



 

-83- 
 

  (๕) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 

  ข้อ ๒๗๐ ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้ 
  (๑) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทำดังนี้ 
 (ก) การหาความจำเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึง การศึกษา
วิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
 (ข) ประเภทของความจำเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๒)  การดำเนินการพัฒนา ให้กระทำดังนี้ 
 (ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรนำข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนาใน เรื่องอะไร  
ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  อาจเป็นวิธีการที่ดำเนินการได้ ในขณะปฏิบัติงาน 
เช่น การสอนงาน  การสับเปลี่ยนงาน การให้คำปรึกษา หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ เช่น การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน เป็นต้น  
 (ข) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาโดย
เลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ 
การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน  การฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการสัมมนา เป็นต้น 
  (๓) ขั้นการทดลองปฏิบัติ ให้กระทำดังนี้ 
 (ก) ให้ทดลองปฏิบัติ  โดยเริ่มต้นจากงานที่ง่ายๆ ก่อน แล้วค่อยให้ทำงานที่ยากขึ้น
ตามลำดับ 
 (ข) ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการทำงาน เพ่ือตรวจสอบดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการทำงานมากน้อยเพียงใด  
 (ค) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้
ด้วยคือ หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาด ให้ผู้เข้ารับการสอนแก้ไข
ข้อผิดพลาดด้วยตนเอง อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อ่ืนและอย่าด่วน
ตำหนิผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป 
 (ง) กระตุ้นและให้กำลังใจแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือให้มีกำลังใจและมีความเชื่อมั่นใน
ตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป 
 (จ) ให้ดำเนินการสอนต่อไปเรื่อยๆ จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน 
  (๔) ขั้นตอนติดตามผลให้กระทำดังนี้ 
 (ก) มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
 (ข) เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา 
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 (ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรกและค่อยๆ ลดการตรวจสอบลง  เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า  ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
 (ง) แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน  ทั้งในส่วนที่ ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติได้ดีและส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่อง
เพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบรูณ์ยิ่งข้ึน 
 

  ข้อ ๒๗๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บท
การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ ก.จ. กำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
 

  ข้อ ๒๗๒ ในการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประกอบด้วย 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน  เป็นกรรมการ 
(๔) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

  ข้อ ๒๗๓ แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  (๑) หลักการและเหตุผล 
  (๒) เป้าหมายการพัฒนา   
  (๓) หลักสูตรการพัฒนา 
  (๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 
  (๕) งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
  (๖) การติดตามและประเมินผล 
 

  ข้อ ๒๗๔ หลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนการพัฒนา เป็นการหาความจำเป็นในการ
พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตำแหน่งตามที่กำหนดในส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตลอดทั้งความจำเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไป  
ในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่งด้านการบริหาร         
และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

  ข้อ ๒๗๕ เป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องกำหนดให้มีความ
ชัดเจน และครอบคลุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน  และตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกตำแหน่ง  โดยกำหนดให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องได้รับการ
พัฒนาทุกตำแหน่งภายในรอบระยะเวลา  ๓  ปีของแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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  ข้อ ๒๗๖ หลักสูตรการพัฒนา สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละตำแหน่ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้   
  (๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  (๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
  (๔) หลักสูตรด้านการบริหาร    
  (๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

  ข้อ ๒๗๗ วิธีการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำเนินการเอง หรืออาจมอบหมายสำนักงาน ก.จ. หรือ ผู้ที่เหมาะสมดำเนินการ หรือดำเนินการร่วมกับ
สำนักงาน ก.จ. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ หลายวิธีก็ได้ ตามความ
จำเป็นความเหมาะสม ดังนี้ 
  (๑) การปฐมนิเทศ 
  (๒) การฝึกอบรม 
  (๓) การศึกษาหรือดูงาน 
  (๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
  (5)  การสอนงาน  การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
  ระยะเวลาดำเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต้องกำหนดให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 
 

  ข้อ  ๒๗๘  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดสรร
งบประมาณสำหรับการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอย่างชัดเจน  แน่นอน  เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ข้อ  ๒๗๙  การติดตามและประเมินผลการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อให้ทราบถึง
ความสำเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา 
 

  ข้อ  ๒๘๐  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดตามข้อ  ๒๗๑  แล้วเสนอให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ.ตามวรรคหนึ่ง  ให้  ก.จ.จ. พิจารณาถึงความจำเป็นในการพัฒนา  
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา  หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนางบประมาณที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรสำหรับการพัฒนา  เมื่อ  ก .จ.จ.  พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป 
  เมื่อครบกำหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
๓  ปี  แล้ว  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดตาม  ข้อ  ๒๗๑   เป็นระยะเวลา  ๓  ปี  ในรอบถัดไป  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผน
อัตรากำลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 
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  ข้อ  ๒๘๑  ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ. ตามข้อ  ๒๘๐  หาก  ก.จ.จ.  เห็นว่าแผนการพัฒนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เหมาะสม  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการปรับปรุง
แผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวตามความเห็นของ  ก .จ.จ.  หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่า
แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเหมาะสมแล้ว  และได้แจ้งยืนยันแผนการพัฒนา
ข้าราชการ  ต่อ  ก.จ.จ.   ให้  ก.จ.จ.  เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้  ก.จ.  พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของ  ก.จ.  ตามวรรคหนึ่ง  เป็นประการใด  ให้  ก.จ.จ.  และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดำเนินการตามความเห็นของ  ก.จ. 
 

  ข้อ  ๒๘๒  ให้  ก.จ.จ.  ตรวจสอบและกำกับดูแลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ
พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
ที่ได้ประกาศใช้บังคับ  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการ 
ตามแผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ข้อ  ๒๘๓  การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศ  หมายถึง  การเพ่ิมพูนความรู้  ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใน
ประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

  ข้อ  ๒๘๔  ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ 
  การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ  ตามวรรคหนึ่ง   
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาถึงอัตรากำลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ โดยให้มี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ  ไม่เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตรากำลังเพ่ิม 
 

  ข้อ  ๒๘๕  ข้าราชการที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑)  เป็นผู้ที่พ้นกำหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
  (๒)  ผู้ไปศึกษาขั้นต่ำกว่าปริญญาตรี  ต้องมีอายุไม่เกิน  ๓๕  ปี  ผู้ไปศึกษาขั้นปริญญาตรีต้อง
มีอายุไม่เกิน   ๔๐  ปี   ผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี  ต้องมีอายุไม่เกิน  ๔๕  ปีนับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาค
การศึกษา  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก  ก.จ.จ.  เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(๓)  เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดี  และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  (๔)  เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา  เว้นแต่
กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศกำหนด การเลื่อนขั้น
เงินเดือนสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (๕)  สำหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้  หรือระเบียบอื่นมาแล้วจะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการภายหลังจากสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
  ข้อ  ๒๘๖  การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ   
ให้พิจารณาตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
  (๑)  สาขาวิชาและระดับการศึกษา  โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ดำรงอยู่ตามท่ี  ก.จ.  กำหนด  เว้นแต่ข้าราชการต้องการไปศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบด้วย 
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(2) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการให้การ
รับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว 

 

  ข้อ 287 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ จะต้อง     
ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาด้วย คือ 
  (1)  บันทึกแสดงเหตุผลและความจำเป็นที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติม 

(2)  หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา  พร้อมหนังสือตอบ
รับจากสถาบันการศึกษานั้นๆ 
  (3)  หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา 
  (4)  คำรับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 285 (3) 
 

  ข้อ  288  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ
จะต้องศึกษาให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา 
  หากศึกษาไม่สำเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจำเป็นเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้ว      
ไม่เกิน 2 ครั้งหรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และเมื่อครบกำหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความ
จำเป็น อาจขยายเวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ ก.ก.จ. 
 

  ข้อ  289  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ
จะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา  
หากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร  นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา  หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีก็ได้ 
 

  ข้อ  290  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทำสัญญาให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา  ต้องชดใช้
เงินเดือน  ทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ  กับให้ใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่ากับ
จำนวนเงินเดือน  ทุน  และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา   
ก็ให้ลดจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 
  การทำสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด  ตามระเบียบ  ว่าด้วย
การให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  โดยอนุโลม 
 

  ข้อ  291  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ
เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว  จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
โดยเร็ว  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน  7  วัน  นับตั่งแต่วันถัดจากวันที่สำเร็จการศึกษา  หรือวันที่ครบกำหนดเวลาที่ได้รับ
อนุมัติ  แล้วแต่กรณี 
  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี  จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัย
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดด้วย 
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  ข้อ  292  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดมีความจำเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบกำหนดเวลาที่ได้รับ
อนุมัติไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามคำสั่งทันที 
 

  ข้อ  293  การรับเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติไปศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  ข้อ  294  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม        
ในประเทศก่อนวันใช้บังคับตามประกาศนี้  ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
ผู้นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศกึษาเพ่ิมเติมตามประกาศนี้ 
 

  ข้อ  295  การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรมและดู
งาน  ณ ต่างประเทศ  ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ดังกล่าว  ให้หมายความถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 
 

  ข้อ  296  ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจการอนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ  ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 

  ข้อ  297  การอนุมัติให้ข้าราชการผู้ใดไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ     
ก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับ  หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  ก็ให้เป็นอันใช้ได้  
และให้ดำเนินการเรื่องการไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือดูงานต่อข้าราชการผู้นั้นตามระเบียบวิธีการนั้นต่อไป  แต่
ทั้งนี้  สำหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม  ต้องอยู่ในจำนวนอัตราร้อยละตามที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน ณ ต่างประเทศ  ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
 

ส่วนที่ 4 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 
87ข้อ  298  ยกเลิก 

  88ข้อ  299  ยกเลิก 
  89ข้อ  300  ยกเลิก 
  90ข้อ  301  ยกเลิก 
  91ข้อ  302  ยกเลิก 
  92ข้อ  303  ยกเลิก 
  93ข้อ  304  ยกเลิก   
  94ข้อ  305  ยกเลิก 
  95ข้อ  306  ยกเลิก 
  96ข้อ  307  ยกเลิก 
  

 

87-96ข้อ 298–307  ยกเลิก แล้วให้ใช้ข้อความในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 16) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2558 
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97ข้อ  308  ยกเลิก 
  98ข้อ  309  ยกเลิก 
  99ข้อ  310  ยกเลิก 
  100ข้อ  311  ยกเลิก 
 

ส่วนที่  5 
การลา 

 

  ข้อ  312  ในส่วนนี้ 
  " เข้ารับการตรวจเลือก "   หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็นทหารกอง
ประจำการ 
  " เข้ารับการเตรียมพล "   หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล             
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  " องค์การระหว่างประเทศ "  หมายความว่า องค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความตกลง
ระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสำหรับองค์การสหประชาชาติให้หมายความรวมถึง
ทบวงการชำนาญพิเศษและองค์การอื่นใดในเครือสหประชาชาติด้วย 
  " องค์การต่างประเทศ "  หมายความว่า องค์การหรือสถาบันต่างประเทศตามที่ผู้รักษาการ
ตามประกาศนี้จะได้ประกาศรายชื่อให้ทราบ 
  " การไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ "  หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การไปปฏิบัติงานในองค์การต่างประเทศ การไปปฏิบัติงานในต่างประเทศใน
ลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่  
ในประเทศไทย   โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองค์การระหว่าง
ประเทศ องค์การต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือจากประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ไม่
รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุมของ
ทางราชการ การไปรับราชการประจำในต่างประเทศ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
  " ลาติดตามคู่สมรส "  หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่    เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือทาง
ราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนด
หลักเกณฑ์การสั่งให้ไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทำงาน ตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
  ข้อ  313  การลาทุกประเภทตามที่กำหนดในส่วนนี้  ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ   
คณะรัฐมนตรีกำหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย 

 
 
97-100ข้อ 308–311 ยกเลิก แล้วให้ใช้ข้อความในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 16) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 



 

-90- 
 

  ข้อ  314  ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาต  และอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสำหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ในกรณีที่ผู้มีอำนาจ
อนุญาตการลาตามประกาศนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขอ
อนุญาตจากผู้มีอำนาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอำนาจอนุญาตการลาชั้นเหนือ    ขึ้นไปเพ่ือ
พิจารณา และเม่ืออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอำนาจอนุญาตตามประกาศนี้   ทราบด้วย 
  ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือ               
ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้ 
 

  ข้อ  315  ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอ่ืนใดของทางราชการ
หากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการ
เตรียมพล ในช่วงเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ 
แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจำนวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นทราบ อย่างน้อยปีละครั้ง 
  การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง   ให้เสนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการ                    
เจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดสำหรับการลาประเภทนั้น 
 

  101ข้อ 316 การนับวันลาตามประกาศนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
  การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา  อนุญาตให้ลา  และคำนวณวันลา    
ให้นับต่อเนื่องกัน  โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย  เว้นแต่    
การนับเพ่ือประโยชน์ในการคำนวณวันลาสำหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์
ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  วันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร    
วันลากิจส่วนตัว  และวันลาพักผ่อน     ให้นับเฉพาะวันทำการ 
การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน  จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ก็ตาม    ให้
นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง  ถ้าจำนวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอำนาจของผู้มีอำนาจอนุญาตระดับใด ให้นำใบลา
เสนอขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 
  ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร   ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจ
ส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๓๒๔ หรือลาพักผ่อน  ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกำหนด  ถ้ามีราชการ
จำเป็นเกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ 
  การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวัน
มาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ 
  การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือบ่าย  ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา นั้นๆ   
  ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา  หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการให้เสนอ
ขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลา  และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด   
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
  101ข้อ 316 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
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  ข้อ  317  เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามประกาศนี้  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำบัญชี    
ลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด  โดยมีสาระสำคัญตามตัวอย่างท้ายประกาศนี้  หรือจะใช้
เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
  ในกรณีจำเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะกำหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการหรือ      
วิธีควบคุมการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิ เศษเป็นอย่างอ่ืน              
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้  แต่ทั้งนี้  ต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลา  เวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย 
 

102ข้อ  318  การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี้  เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วน
จะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้  แต่ทั้งนี้  ต้องส่งใบลาตามแบบ          
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
  ส่วนราชการอาจนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลา      
และยกเลิกวันลา สำหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ตามข้อ 
๓๒๕ ก็ได้ ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัยรัดกุมสามารถตรวจสอบตัว
บุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้ 
 

  ข้อ  319  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศนี้          
หรือในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัด 
  การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัด  และปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 
 

  ข้อ  320  ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้  อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ  
ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น  หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง  โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวาง
ทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ  ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้ง
อุปสรรคขัดขวางที่ทำให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ 
  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าการที่ข้าราชการผู้นั้นมาปฏิบัติราชการไม่ได้
เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งจริง  ให้สั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็นวันลา
ตามจำนวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว 
  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เห็นว่าการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการยังไม่
สมควรถือเป็นพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจ
ส่วนตัว 
 
 
 
 
  102ข้อ 318  วรรคสอง เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 2556 
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  103ข้อ ๓๒๐/๑ การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินเดือน เงินปี  บำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 

  104ข้อ  321  การลาแบ่งออกเป็น  ๑๑  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  การลาป่วย 
(๒)  การลาคลอดบุตร 
(๓)  การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔)  การลากิจส่วนตัว 
(๕)  การลาพักผ่อน 
(๖)  การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗)  การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๘)  การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 
(๙)  การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรถ 
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

 

ข้อ  322 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ในกรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่ง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อ่ืนลาแทน   
ก็ได้  แต่เมือ่สามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 

การลาป่วยตั้งแต่  30  วันขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย  ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอำนาจ
อนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 

การลาป่วยไม่ถึง  30 วัน  ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันถ้าผู้มีอำนาจ
อนุญาตเห็นสมควร  จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจ    
จากแพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

 

105ข้อ  323 ข้าราชการซึ่ งประสงค์จะลาคลอดบุตร  ให้ เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะ
ให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้  แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  โดยไม่ต้องมีใบรับรองของ
แพทย ์

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน 
 
  103ข้อ 320/1 เพิ่มโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 2556 
  104ข้อ 321 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
  105ข้อ 323 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
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ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว  แต่ไม่ได้คลอดบุตร    
ตามกำหนด  หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอด
บุตรได้โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกำหนดวันลาของการลาประเภท
นั้นให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

 

106ข้อ ๓๒๓/๑  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอด
บุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจก่อนหรือในวันที่ลาภายใน  ๙๐ วัน นับ
แต่วันที่คลอดบุตรและให้มีสิทธิลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ 

ผู้มีอำนาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 
 

ข้อ  324  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต  และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจำเป็น        
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยเหตุจำเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนได้      
แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้  ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรก           
ที่มาปฏิบัติราชการ 

 

107ข้อ  325  ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ  323  แล้ว  หากประสงค์จะลากิจส่วนตัว   
เพ่ือเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน   ๑๕0  วันทำการ 

 

ข้อ  326 ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัว  รวมทั้งลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจาก
การลาคลอดบุตร  โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน  45  วันทำการ 

ข้าราชการผู้ที่ได้ใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรตามข้อ  
325  ในปีใดแล้ว  ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนได้อีกตามจำนวนวันที่เหลืออยู่ 

 

ข้อ  327  ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรและลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลา
คลอดบุตร  โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามข้อ  325  และข้อ  326  แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพ่ือ
เลี้ยงดูบุตรต่อไปอีก  ให้ลาได้ไม่เกิน  150  วันทำการ  โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

 

ข้อ  328  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว  เว้นแต่กรณีการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร   
ตามข้อ  325  และ  326  ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกำหนด  ถ้ามีราชการจำเป็นเกิดขึ้นผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้ 

 
 
 

  106ข้อ 323/1 เพิ่มโดยประการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
  107ข้อ 325 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
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ข้อ  329  ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งได้  10  วันทำการ  เว้นแต่
ข้าราชการ  ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง  6  เดือน 
  (1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก 
  (2) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว  แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก 
  (3) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งแล้ว
ต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง  6  เดือน  นับแต่วันออกจากราชการ 
  (4) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน  นอกจากกรณีไปรับราชการทหาร ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร  และในกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการแล้วต่อมาได้รับ
การบรรจุเข้ารับราชการอีก 
 

  ข้อ  330  ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี  หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้ว       
แต่ไม่ครบ  10  วันทำการ  ให้สะสมวันที่มิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้   แต่วันลาพักผ่อนสะสม     
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน  20  วันทำการ 
  สำหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ให้มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนประจำปีในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน  ๓๐  วันทำการ 
 

  ข้อ  ๓๓๑  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา  
ตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต  และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 
 

  ข้อ ๓๓๒  การอนุญาตให้ลาพักผ่อน  ผู้มีอำนาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งก็ได้  โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 
 

  ข้อ ๓๓๓  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยังไม่ครบกำหนด  ถ้ามีราชการ
จำเป็นเกิดขึ้น  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้ 
 

  108ข้อ ๓๓๓/๑ ให้ข้าราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาค
การศึกษาหากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามประกาศนี้  ไม่มีสิทธิลา
พักผ่อนตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ 
 

  ข้อ ๓๓๔  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  หรือข้าราชการที่นั บถือ
ศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์   ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวัน
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ ง  ให้ชี้แจงเหตุผล          
ความจำเป็นประกอบการลา  และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 
 
 
 

 
  108ข้อ 333/1 เพิ่มโดยประการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
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  109ข้อ  ๓๓๕  ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับ
อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  ๓๓๔  แล้ว  จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ภายใน  ๑๐  วัน  นับแต่วันเริ่มลา  และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน  ๕  วัน  นับแต่
วันที่ลาสิกขา  หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ทั้งนี้ จะต้องนับ
รวมอยู่ภายในระยะลาที่ได้รับอนุญาตการลา 
  ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลา   
ไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว  หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือ
ไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้  เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา         
ให้ผู้มีอำนาจตามข้อ ๓๓๔  พิจารณาหรืออนุญาต ให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์   โดยให้ถือ
ว่าวันที่ไดห้ยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
 

  ข้อ ๓๓๖  ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก  ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า  ๔๘  ชั่วโมง  ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล
ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๔๘  ชั่วโมง  นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป  และให้ไปเข้ารับการ
ตรวจเลือก  หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับคำสั่ งอนุญาต              
และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอไปตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

  ข้อ ๓๓๗  เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก  หรือเข้ารับการเตรียมพล
แล้ว  ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๗  วัน  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
จำเป็น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน 
 

  ข้อ ๓๓๘  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย          
ณ ต่างประเทศ  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
  สำหรับการลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
 

  ข้อ  ๓๓๙  ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณา  โดยความเห็นชอบ
ของ  ก.จ.จ.  ทั้งนี้  โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในส่วนนี้ 
 

  ข้อ ๓๔๐  การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมี ๒ ประเภท  คือ 
  “ประเภทที่  ๑”  ได้แก่  การไปปฏิบัติงานกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็นวาระที่
ต้องส่งไปปฏิบัติงานในองค์การนั้น 

(๒) รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหว่างประเทศ 
(๓) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบัติงานเพ่ือพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศตาม       

ความต้องการของรัฐบาลไทย 
“ประเภทที่  ๒”  ได้แก่  การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่  ๑ 
 

  109ข้อ 335 แก้ไขเพิ่มโดยประการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
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ข้อ  ๓๔๑  ข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นข้าราชการประจำตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนถึงวันที่ได้รับ

อนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน  เว้นแต่ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในองค์การสหประชาชาติกำหนดเวลาห้าปีให้ลดลงเป็นสองปี 
สำหรับผู้ที่เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่  ๒  มาแล้วจะต้องมีเวลา

ปฏิบัติราชการในส่วนราชการไม่น้อยกว่าสองปี  นับแต่วันเริ่มกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหลังจากที่เดินทาง
กลับจากการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ ๒  ครั้งสุดท้าย 

(๒)  ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่  ๒  ต้องมีอายุไม่เกินห้าสิบปี
บริบูรณ์นับถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน 

(๓)  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม  มีความประพฤติเรียบร้อย
และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำผิดวินัย 
  การขอยกเว้นหรือผ่อนผันคุณสมบัติตาม (๑) วรรคสอง  และ (๒) ให้เสนอเหตุผลความจำเป็น
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพื่อพิจารณาโดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  เป็นราย ๆ ไป 
 

  ข้อ ๓๔๒ ให้ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ       
ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาไปตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุญาตโดย      
ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และมีคำสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นลาไปปฏิบัติงานได้  โดยถือว่าเป็นการไปทำการใดๆ 
อันจะนับเวลาระหว่างนั้น  เหมือนเต็มเวลาราชการ  มีกำหนดเวลาไม่เกินสี่ ปีสำหรับการไปปฏิบัติงาน    
ประเภทที่ ๑ หรือมีกำหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปีสำหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ ๒ โดยไม่ได้รับเงินเดือน     
เว้นแต่อัตราเงินเดือนที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ำกว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผู้นั้นได้รับ   
อยู่ในขณะนั้นให้มีสิทธิได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ  ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่าง
ประเทศแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น 
 

  ข้อ ๓๔๓  ข้าราชการที่ ได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบัติ งานในองค์การระหว่างประเทศ             
หากประสงค์จะอยู่ปฏิบัติงานต่อ  ให้ยื่นเรื่องราวพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการ      
จะได้รับ  ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือพิจารณา อนุญาต             
โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และมีคำสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นไปปฏิบัติงานโดยถือว่าเป็นการไปทำการใดๆ      
อันจะนับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  ตามกฎหมายว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการ
ไปทำการนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการได้อีกแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี 
  การอนุญาตให้ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ ๒ เกินกว่าหนึ่งปี  ให้ผู้บังคับบัญชา    
สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการในช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปีด้วย 
 

  ข้อ  ๓๔๔  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๔๒  
หรือให้ไปปฏิบัติงานต่อหรือให้ออกจากราชการตามข้อ  ๓๔๓  แล้ว  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  รายงาน
และส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวให้สำนักงาน  ก.จ. ทราบ 
 

  ข้อ  ๓๔๕  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำสัญญาผูกมัดข้าราชการที่ไปปฏิบัติงาน        
ในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่  ๒  ให้กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็นเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลา
ที่ไปปฏิบัติงาน  ข้าราชการผู้ใดปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่กลับมารับราชการหรือกลับมา     
รับราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา  ให้ชดใช้เงินเบี้ยปรับแก่ทางราชการ  ดังนี้ 
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  (๑) ไม่กลับเข้ารับราชการเลย  ให้ชดใช้เป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับ
คูณด้วยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเป็นเดือน  เศษของเดือน  ถ้าเกินสิบห้าวันให้คิดเป็นหนึ่งเดือน 
  (๒) กลับมารับราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา  ให้ชดใช้เบี้ยปรับตาม  (๑)  ลดลงตามส่วน 
  การทำสัญญาตามวรรคหนึ่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กำหนดตามแบบที่กำหนด    
สำหรับข้าราชการพลเรือน  เมื่อจัดทำแล้วให้ส่งให้สำนักงาน  ก.จ. จำนวน ๑ ชุด 
 

  110ข้อ ๓๔๖ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ 
ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ    ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลา
และให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบรายงานตามที่กำหนด   
ไว้ท้ายประกาศนี ้
 

  ข้อ ๓๔๗  ข้ าราชการซึ่ งประสงค์จะลาติดตามคู่ สมรส  ให้ เสนอหรือจัดส่ งใบลา                
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือพิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของ ก.จ.จ. ให้ลาได้ไม่เกินสองปี  และในกรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกสองปี  แต่เมื่อรวมแล้วต้อง     
ไม่เกินสี่ปี  ถ้าเกินสี่ปีให้ลาออกจากราชการ 
 

  ข้อ ๓๔๘  การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส  ผู้มีอำนาจอนุญาตจะอนุญาต
ให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ  แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่
กำหนดในข้อ  ๓๔๗  และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็น
ระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่ 
 

  ข้อ ๓๔๙  ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ  ๓๔๗  ในช่วงเวลา   
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว  ไม่มีสิทธิขอลาติดตาม  
คู่สมรสอีก  เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจำในประเทศไทย  ต่อมาได้รับ
คำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีกในช่วงเวลาใหม่  จึงจะมีสิทธิขอลาติดตาม 
คู่สมรสตามข้อ  ๓๔๗  ได้ใหม่ 
 

  111ข้อ ๓๕๐ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการหากข้าราชการผู้นั้น
ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณีมีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 
 
 
 

 
  110ข้อ 346 แก้ไขเพิ่มโดยประการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 

111ข้อ 350 แก้ไขเพิ่มโดยประการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
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  ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทำให้ตกเป็นทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุ
อ่ืนนอกจากที่กำหนดในวรรคหนึ่ง  และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้  
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าว
ครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 
  หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของราชการเป็นผู้จัดหรือร่วมจัด 
 

  112ข้อ ๓๕๐/๑ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ตามข้อ ๓๕๐ ให้
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาต           
แล้วจึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 
  หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ    
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการเป็นผู้จัดหรือร่วมจัด 
 

  113ข้อ ๓๕๐/๒ กรณีมีเหตุพิเศษ  สมควรยกเว้นการปฏิบัติตามที่กำหนดในส่วนนี้ให้นำเสนอ 
ก.จ.จ. เพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 

ส่วนที่ ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

 

  ข้อ ๓๕๑  วัน  เวลาทำงาน  วันหยุดตามประเพณี  วันหยุดประจำปีของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด   ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกำหนดโดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
สำหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 

  ข้อ  ๓๕๒  เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัด  ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
 

  ข้อ  ๓๕๓  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีประกาศกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยในสำนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 

  ข้อ  ๓๕๔  ในการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ  ๓๕๓  ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น  ประกอบด้วยผู้แทนทุกฝ่ายของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 

 
  112-113ข้อ 350/1 และ350/2 เพิ่มโดยประการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
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  ข้อ  ๓๕๕  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก  การบรรจุ            
การแต่งตั้ง  การเลื่อนระดับ  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและส่วนราชการ  การเปลี่ยนแปลงการใช้ตำแหน่ง  การทะเบียนประวัติ
ของข้าราชองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และการปฏิบัติการอ่ืนไปยัง  ก.จ. 
 

  ข้อ  ๓๕๖  เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีคำสั่ง  หรือประกาศเกี่ยวกับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ซึ่งหมายถึง การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๒) การสั่งแต่งตั้ง  ซึ่งหมายถึง  การสั่งย้าย  โอน  รับโอน  เลื่อนระดับ 

  (๓) การสั่งให้ได้รับเงินเดือน  เงินประจำตำแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ การได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

  (๔) การสั่งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การสั่งผู้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด         
ให้ดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอ่ืนและการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ 

(๕) การสั่งให้ออกจากราชการ 

  (๖) การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ             
ส่วนท้องถิ่น 

  (๗) การประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การกำหนดอำนาจหน้าที่การแบ่ง
ส่วนราชการภายใน  การจัดตั้ง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

  (๘) การประกาศกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามแผนอัตรากำลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง  แผนอัตรากำลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ออกคำสั่งหรือประกาศดังกล่าว  รายงานไปยัง  ก.จ.         
โดยส่งสำเนาคำสั่ง  หรือประกาศนั้นอย่างละ  ๓  ฉบับ  ไปให้ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ออกคำสั่งหรือ
ประกาศ  และสำหรับกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตาม  (๑)  ให้ส่งทะเบียนประวัติข้าราชการองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัด ตามข้อ  ๓๕๘  ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ได้กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้องแล้ว      
ไปพร้อมกันด้วย 
 

  ข้อ ๓๕๗  เมื่อ ก.จ.จ.  หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กำหนดให้มีการประกาศเกี่ยวกับ  
การคัดเลือก  ตามที่กำหนดในประกาศนี้  ดังต่อไปนี้ 
  (1) การสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

(2) การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 
       (3) การสอบคัดเลือก  เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
       (4) การคัดเลือก  เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร  ให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
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  ให้เลขานุการ  ก.จ.จ.  รายงานไปยัง  ก.จ.  โดยส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนั้น
อย่างละ  3  ฉบับ  ไปให้ภายใน  ห้าวันทำการนับแต่วันที่ประกาศ 
 

  ข้อ  358  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จัดให้มีทะเบียนประวัติของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทุกคน  โดยจัดเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ฉบับ  และส่งให้ ก.จ.  เก็บไว้ 1  ฉบับ 
  การจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลักษณะ  รูปแบบ        
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ  วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ  และการจัดทำแฟ้มประวัติ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้นำกฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้สำหรับ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

  ข้อ  359  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม    
ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  หรือต่างประเทศ  ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ  หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ได้รับวุฒิ
เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น  สมรส  หย่า  เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  หรือตาย  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อนุญาต
หรือได้รับแจ้ง  รายงานไปยัง  ก.จ.  ภายในห้าวันทำการนับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้งแล้วแต่กรณี 
 

หมวด  13 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

 

  ข้อ  360  ในหมวดนี้ 
  “ส่วนราชการ”  หมายความว่า  ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศจัดตั้งขึ้น
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  “ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  และลูกจ้างลักษณะผู้ชำนาญงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  “ลูกจ้างประจำ”  หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงที่จ้างไว้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจำโดยไม่มีกำหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจำนวนที่กำหนดไว้และรับเงินค่าจ้าง
จากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย 
  “ลูกจ้างชั่วคราว”  หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงที่จ้างไว้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว  และหรือมีกำหนดเวลาจ้าง  แต่ทั้ งนี้  ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน
ปีงบประมาณและรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด 
  “ลูกจ้างลักษณะผู้ชำนาญงาน”  หมายความว่า  ลูกจ้างซึ่งมีความรู้ความชำนาญในงาน   
เฉพาะอย่างที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี  ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไม่น้อยกว่า  5  ปี  โดยมีใบรับรอง
ความรู้ความชำนาญและความสามารถในการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิมที่ผู้นั้นเคยปฏิบัติงานมาแล้ว 
  “เวลาทำงานปกติ”  หมายความว่า  เวลาทำงานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดตามลักษณะงานให้เป็นเวลาทำงานปกติ 
  “วันหยุดประจำสัปดาห์”  หมายความว่า  วันอาทิตย์  หรือวันอ่ืนใดที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกำหนดขึ้นเพ่ือความเหมาะสมตามลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยอาจกำหนด
วันหยุดประจำสัปดาห์  เป็นสองวันก็ได้ 
  “วันหยุดพิเศษ”  หมายความว่า  วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวันหยุดราชการนอกจาก
วันหยุดประจำสัปดาห์ 
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  “ค่าจ้างอัตราปกติ”  หมายความว่า  ค่าจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมง  รวมถึง    
เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบตามอัตราที่กำหนดจ่ายให้ลูกจ้างสำหรับการปฏิบัติงานปกติ 
  “ค่าจ้างรายเดือน”  หมายความว่า  ค่าจ้างที่กำหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน  รวมถึงเงินเพ่ิม
พิเศษสำหรับการสู้รบ 
  “ค่าจ้างรายวัน”  หมายความว่า  ค่าจ้างที่กำหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวันทำงานปกติ
รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ 
  “ค่าจ้างรายชั่วโมง”  หมายความว่า  ค่าจ้างที่กำหนดอัตราจ่ายเป็นรายชั่วโมงในวัน     
ทำงานปกติรวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ 
  “ค่าจ้างนอกเวลา”  หมายความว่า  ค่าจ้างที่กำหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง
เนื่องจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาทำงานปกติ 
  “ค่าจ้างในวันหยุด”  หมายความว่า  ค่าจ้างที่กำหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง
กรณีสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ 
  “ค่าอาหารทำการนอกเวลา”  หมายความว่า  ค่าอาหารที่กำหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายเดือน
เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์  หรือวันหยุดพิเศษ 
  “เงินช่วยพิเศษ”  หมายความว่า  เงินช่วยเหลือค่าทำศพของลูกจ้างที่จ่ายในกรณีลูกจ้าง     
ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ 
  “ท้องถิ่นอ่ืน”  หมายความว่า  ท้องถิ่นที่ลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ตนสังกัด 
  “ฝึกอบรม”  หมายความว่า  การเพ่ิมพูนความรู้ความชำนาญ  หรือประสบการณ์ด้วย      
การเรียน  การวิจัย  การอบรม  การสัมมนา  หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญา  หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพตาม  กฎ  ก.พ.  ว่าด้วยการนั้น  และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษาและการรับคำแนะนำ
ก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม  หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย 
  “ดูงาน”  หมายความว่า  การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ 
  “ปี”  หมายความว่า  ปีงบประมาณ  
 

ส่วนที่  ๑ 
คุณสมบัติของลูกจ้าง 

 

  ข้อ  ๓๖๑  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง  อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้น  ดังนี้ 

(๑)   มีสัญชาติไทย 
(๒)   มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปี 
(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๔)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๕)  ไม่ เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ไร้ความสามารถหรือ                

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ี  ก.จ.  กำหนดสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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(๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด         
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 

(๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๘)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด        ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 

ข้อ  ๓๖๒  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีอำนาจพิจารณายกเว้น
การจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชำนาญงานสำหรับลูกจ้างผู้ขาดคุณสมบัติ  ตามข้อ  ๓๖๑  (๑๐)  เป็นรายบุคคลได้ 

ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓๖๑  (๗)  (๙)  (๑๐)  หรือ  (๑๔)  ก .จ.จ. 
อาจพิจารณายกเว้น  ให้เข้ารับราชการได้  หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓๖๑  (๑๑)  
หรือ  (๑๒)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว  หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ  ๓๖๑  (๑๓)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว  และมิใช่เป็นกรณีออก       
จากงานหรือราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  ก.จ.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
สำหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้นำขั้นตอนและ
วิธีการที่กำหนดสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่  ๒ 
การกำหนดตำแหน่ง  การจ้าง  อัตราค่าจ้าง   และการแต่งตั้ง 

 

ข้อ  ๓๖๓  มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของลูกจ้าง      
ให้เป็นไปตามท่ี ก.จ. กำหนด 

 

ข้อ  ๓๖๔  ตำแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งกำหนด
ตำแหน่งนอกเหนือจากตำแหน่ง ที่ ก.จ. กำหนดตามข้อ  ๓๖๓  หากตำแหน่งว่างลงให้ยุบเลิก  หรือปรับแก้ไข
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ตามข้อ  ๓๖๓ 

 

ข้อ  ๓๖๕  ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับข้าราชการ  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือข้าราชการพลเรือนในสายผู้ปฏิบัติงานให้กำหนดตำแหน่ง  ดังนี้ 
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(๑) กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเหมือนตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนั้น  และกำหนดคุณวุฒิที่ไม่สูงเกินความจำเป็นต่อหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

(๒) กำหนดชื่อตำแหน่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และไม่ให้ซ้ำหรือเหมือนกับชื่อตำแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

ข้อ  ๓๖๖  ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่ เหมือนกับลูกจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและชื่อตำแหน่งเหมือนตำแหน่งลูกจ้าง          
ตามระเบียบกระทรวงการคลังตำแหน่งนั้น 

 

ข้อ  ๓๖๗  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้กำหนดระยะเวลาการจ้างให้สอดคล้องกับระยะเวลา     
ที่จำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานและให้มีภารกิจปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่อง  แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้อง    
ไม่เกิน  ปีงบประมาณ 

 

ข้อ  ๓๖๘  การกำหนดจำนวนตำแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ยกเว้นลูกจ้าง
ที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล  ให้ ก.จ.จ.  กำหนดว่าจะมีตำแหน่งใด  ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด  
จำนวนเท่าใด  โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนอัตรากำลังของลูกจ้าง  เพ่ือใช้ในการกำหนด
ตำแหน่งโดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ. 

 

ข้อ  ๓๖๙  กำหนดให้  ก.จ.จ. มีอำนาจกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ในส่วนราชการต่างๆ   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยให้คำนึงถึงภารกิจ  อำนาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยากและคุณภาพของงาน  และปริมาณงาน  ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล 

 

ข้อ  ๓๗๐  การกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการต่างๆ       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเป็นแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง  และการใช้ตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
แล้วเสนอให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยให้จัดทำและกำหนดรวมไว้ในแผนอัตรากำลังข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

ข้อ  ๓๗๑  ในการจัดทำแผนอัตรากำลังลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การกำหนด
ตำแหน่งลูกจ้าง   การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งลูกจ้าง  ให้นำแนวทางและวิธีการที่กำหนดไว้ สำหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ข้อ  ๓๗๒  เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถิ่นและไม่ ให้มีภาระผูกพัน            
ด้านสวัสดิการของลูกจ้างมากเกินไป  ให้ พิจารณาปรับใช้ อัตรากำลังลูกจ้างประจำที่มีอยู่ เดิมก่อน               
หากมีความจำเป็นต้องจ้างลูกจ้างให้พิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราวก่อน  หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ  และควร
จ้างลูกจ้างประจำให้น้อยที่สุด  โดยให้คำนึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน   ประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน  และค่าจ้างของข้าราชการและลูกจ้าง  ไม่ให้สูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี  ตามมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ  ๒๕๔๒ 
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ข้อ  ๓๗๓  ตำแหน่งลูกจ้างที่ รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐ บาลจะมีตำแหน่งใด             
ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และมีจำนวนเท่าใด  ให้เป็นไปตามความตกลง
กับสำนักงบประมาณ 

 

ข้อ  ๓๗๔  การจ้างลูกจ้าง  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการโดยวิธีการคัดเลือก    
โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  ๓  คน  เพ่ือดำเนินการคัดเลือก 

การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  อาจดำเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์  สอบข้อเขียน  สอบปฏิบัติ       
วิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

 

ข้อ  ๓๗๕  อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำให้เป็นไปตามบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง         
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศนี้ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ้างลูกจ้าง  ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุด      
ของตำแหน่ง 

 

ข้อ  ๓๗๖  การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและ
ขั้นสูงของลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศนี้ 

 

ข้อ  ๓๗๗  การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เว้นแต่           
การเพ่ิมค่าจ้างเพ่ือประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จ  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 

ข้อ  ๓๗๘  การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพ่ือการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นให้เป็นไป
ตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นค่าจ้างแต่ละกลุ่ม  กรณีลูกจ้างประจำได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น        
ท้ายประกาศนี ้

 

ข้อ  ๓๗๙  อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
  (๑)  ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตำแหน่งลูกจ้างให้ได้รับอัตราค่าจ้าง
ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างนั้น 
  (๒)  ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนั้น 
  (๓)  ผู้ชำนาญงานให้ได้รับอัตราค่างจ้างตามบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ำและขั้นสูง  ลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามลำดับและอัตราที่  ก.จ.จ. เห็นสมควร 
 

ข้อ  ๓๘๐  การจ้างลูกจ้างที่มีเงื่อนไขให้จ้างจากผู้มีคุณวุฒิ  ให้จ้างตามอัตราค่าจ้างตามวุฒิ
และเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้  ในกรณีจ้างผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนที่  
ก.จ.จ. กำหนด 

 

ข้อ  ๓๘๑  การจ้างลูกจ้าง  ให้ดำเนินการจ้างจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ของผู้
ได้รับการคัดเลือก  ตามข้อ   ๓๗๔ 

 

ข้อ  ๓๘๒  การจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชำนาญงาน  ให้  ก .จ.จ.  กำหนดอัตราค่าจ้างตามที่
เห็นสมควรตามบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ  ๓๗๙  (๓) 
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ข้อ  ๓๘๓  การจ้างและแต่งตั้ งลูกจ้างให้ดำรงตำแหน่งใด  ให้นายกองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง  โดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ. 

 

ข้อ   ๓๘๔  การโอนลูกจ้างประจำระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือกับหน่วยราชการ
อ่ืนอาจกระทำได้  ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอำนาจจ้างทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอม  ทั้งนี้ในการแต่งตั้งหรือให้
พ้นจากตำแหน่งแล้วแต่กรณี  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.จ.จ. โดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและได้รับค่าจ้าง
ในอัตราที่ไม่สูงกว่าเดิม  และให้นับเวลาการทำงานต่อเนื่องกัน 

 

ข้อ  ๓๘๕  ลูกจ้างประจำผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว  ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ     
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งจ้าง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชก าร      
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

 

ข้อ  ๓๘๖  ลูกจ้างประจำผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเดิมภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันพ้นจากราชการทหารให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและรับค่าจ้าง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

 

ข้อ  ๓๘๗  การแต่งตั้งลูกจ้างประจำผู้ดำรงตำแหน่งใดไปดำรงตำแหน่งใหม่   ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งใหม่ท่ีกำหนดในข้อ  ๓๖๓ 

 
ส่วนที่  ๓ 

วินัยและการรักษาวินัย 
 

ข้อ  ๓๘๘  ลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  ถือว่าผู้
นั้นกระทำผิดวินัย  จักต้องได้รับโทษตามท่ีกำหนดไว้ 

 

ข้อ  ๓๘๙  วินัยของลูกจ้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัยและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนำมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ส่วนที่  ๔ 

การออกจากราชการ 
 

ข้อ  ๓๙๐  ลูกจ้างออกจากราชการ  เมื่อ 
  (๑)  ตาย 
  (๒) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ       
ส่วนท้องถิ่น 
  (๓)  ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
  (๔)  ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ  ๓๙๓  (๓)  (๔) 
  (๕)  ครบกำหนดการจ้าง 
  (๖)  ถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก 
  (๗)  ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๓๖๑ 
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วันออกจากราชการตาม  (๖)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

การต่อเวลาการปฏิบัติราชการให้ลูกจ้างประจำตาม  (๒) ปฏิบัติราชการต่อไป  จะกระทำมิได้ 
 

ข้อ  ๓๙๑  การลาออกของลูกจ้าง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออก
จากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

 

ข้อ  ๓๙๒  ลูกจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร           
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 

วันออกจากราชการตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

 

ข้อ  ๓๙๓  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสั่ งให้ลูกจ้างออกจากราชการ          
โดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  เมื่อปรากฏว่า 
  (๑)  ลูกจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๓๖๑ 
  (๒) ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้าที่ของตนได้โดยสม่ำเสมอ  หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใดๆ และเวลาได้ล่วงพ้นไปเกินหก
สิบวัน  ยังไม่มีผู้ใดพบเห็น 
  (๓) ลูกจ้างผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน  หรือประพฤติ
หน้าที่ของตน  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุอันใด  และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า   ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้า  สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 
  (๔ ) ลู กจ้ างผู้ ใดถูกกล่ าวหาว่ ากระทำผิดวินั ยอย่ าง ร้ายแรงและได้มี การสอบสวน             
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้ว  การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทำผิดที่จะถูกลงโทษ  ปลดออก  หรือไล่ออก          
แต่มีมลทิน  หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
  (๕)  ลูกจ้างผู้ใดต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
  (๖) ลูกจ้างผู้ใดขาดราชการบ่อยครั้ง ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 
  (๗) ยุบเลิกตำแหน่ง 
  วันออกจากราชการตามข้อนี้   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออก     
จากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาให้ใช้บังคับโดยอนุโลม 
  การให้ออกจากราชการตามข้อนี้ไม่ถือเป็นโทษทางวินัย 
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ส่วนที่ ๕ 
การอุทธรณ์  การพิจารณาอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

 

  ข้อ  ๓๙๔  ลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๓๙๓ ตามประกาศ
นี้ด้วยเหตุใดๆ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งหรือมีสิทธิร้องทุกข์  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการ
อุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๖ 
การลา 

 

  ข้อ ๓๙๕  การลาป่วยของลูกจ้างกำหนดไว้ดังนี้ 
  (๑) การลาป่วยกรณีปกติ 
  (ก) ในปีหนึ่งลูกจ้างประจำมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาได้ไม่เกิน         
หกสิบวัน  แต่ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา
ต่อไปอีกก็ได้  แต่ไม่เกินหกสิบวัน 
  (ข)  ลูกจ้างชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ
ระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันทำการ  ในกรณีท่ีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เก้าเดือนขึ้นไป
แต่ไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินแปดวันทำการ  
ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ
ระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันทำการ  ในกรณีที่มีระยะเวลา  การจ้างต่ำกว่าหกเดือน       
มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วันทำการ 
  (๒)  การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  (ก)  ลูกจ้างประจำป่วย  เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่  หรือเนื่องจากการปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่  ถ้าลาป่วยครบตาม  (๑)  (ก)  แล้วยังไม่หาย  และ
แพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทำงานได้ก็ให้ลาป่วยเพ่ือ
รักษาพยาบาล  เท่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรอนุญาตให้ลา โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ  
ทั้งนี้  ถ้าเป็นลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์แต่ถ้าแพทย์      
ลงความเห็นว่าไม่มีทางท่ีจะรักษาพยาบาลให้หายได้  ก็ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบำเหน็จต่อไป 
  (ข)  ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่วย  หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดังกล่าวใน  (ก)  
ทำให้ลูกจ้างประจำผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  อันเป็นเหตุจะต้องสั่งให้ออกจากราชการ ตามประกาศนี้  
หากผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดของลูกจ้างประจำผู้นั้นพิจารณา  เห็นว่าลูกจ้างประจำผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ใดที่เหมาะสมได้  และเมื่อลูกจ้างประจำผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  ให้ย้ายลูกจ้างประจำผู้นั้นไปปฏิบัติ
หน้าที่ในตำแหน่งอ่ืนที่เหมาะสมโดยไม่ต้องสั่งให้ออกจากราชการก็ได้  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
  (ค)  ลูกจ้างชั่วคราวป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่  หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่  
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่  ถ้าลาป่วยครบตาม  (๑)  (ข)  แล้วยังไม่หายและแพทย์ของ
ทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทำงานได้ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอำนาจอนุญาตให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาล  โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติได้ตามท่ีเห็นสมควร  แต่ต้อง 
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ไม่เกินหกสิบวัน  ทั้งนี้  ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำ
สัปดาห์  และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางท่ีจะรักษาให้หายได้  ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการ 
  ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลาเว้น
แต่กรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
  การลาป่วยเกินสามวัน  ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อมกับใบลาด้วย     
เว้นแต่ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 
 

  ข้อ  ๓๙๖  ในปีหนึ่งลูกจ้างประจำมีสิทธิลากิจส่วนตัว  รวมทั้งลาไปต่างประเทศ  โดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันทำการ  แต่ในปีแรกที่ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำให้ได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน  ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด     
ประจำสัปดาห์ 
  ลูกจ้างประจำผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและ
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอใบลา
พร้อมระบุเหตุจำเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
 

  ข้อ  ๓๙๗  การลาพักผ่อนประจำปีของลูกจ้างประจำ  ให้เป็นไปตามที่กำหนดสำหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 
 

ข้อ  ๓๙๘  ลูกจ้างประจำมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวันหยุดประจำสัปดาห์
และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน  ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง     
ในวันหยุดประจำสัปดาห์   

ลูกจ้างประจำที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก  หากประสงค์จะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมอีก        
ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร   โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน
สามสิบวันทำการ  และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสี่สิบห้าวันทำการด้วย 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง  มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปีหนึ่ง
ไม่เกินเก้าสิบวัน  โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้าวัน  เว้นแต่  กรณีที่เริ่มเข้า
ปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน  ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว 

 

ข้อ  ๓๙๙  ลูกจ้างประจำที่ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  หรือยังไม่เคยไปประกอบ
พิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์    
แล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันในปีแรกที่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน
เป็นลูกจ้างประจำจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา  ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง      
ในวันหยุดประจำสัปดาห์ 

ผู้ประสงค์จะลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นก่อนอุปสมบท  หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  เว้นแต่มีเหตุผล    
อันสมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้ 

อำนาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ข้อ  ๔๐๐  การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร  เข้ารับการระดมพล  เข้ารับการฝึก
วิชาการทหาร  เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
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  (๑) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น   การลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดงจำนวนวันที่ต้อง
เดินทางไปกลับ  และวันที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าท่ีจำเป็น 

เพ่ือประกอบการพิจารณา  ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง         
ในวันหยุดประจำสัปดาห์ 
  (๒) ลูกจ้างประจำมีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหารหรือเข้ารับ
การทดลองความพรั่งพร้อม  โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับการฝึก   วิชาการ
ทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น  แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้ว   ไม่มารายงานตัว
เพ่ือเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน  ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงาน  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
จำเป็น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้แต่ต้อง  ไม่เกินเจ็ดวัน  
ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ 
  (๓) ในกรณีลูกจ้างชั่วคราว  ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติ             
ไม่เกินหกสิบวัน  ส่วนการลาเพ่ือเข้ารับการระดมพล  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่กรณี     
ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน  ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง          
ในวันหยุดประจำสัปดาห์ 

ในกรณี การลาตาม  (๒ )  และ  (๓ )  หากลูกจ้างได้รับ เงิน เดือนตามชั้นยศของตน            
ทางกระทรวงกลาโหมแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

อำนาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ข้อ  ๔๐๑  การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้าง  ให้นับเป็นการลาครึ่ งวัน      
ตามประเภทการลานั้นๆ 

 

ข้อ  ๔๐๒  การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้      
ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

อำนาจการอนุญาตในการลาตามข้อ  ๓๙๕  ข้อ  ๓๙๖  ข้อ  ๓๙๗  และข้อ  ๓๙๘  ให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดท้ายประกาศนี้ 

 
ส่วนที่  ๗ 

การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 
 

ข้อ  ๔๐๓  ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอ่ืน  เว้นแต่ในกรณีจำเป็นแท้จริงที่ต้อง
ใช้ความรู้ความชำนาญพิเศษ  หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนั้น  และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น 

 

ข้อ  ๔๐๔  การปฏิบัติราชการนอกเวลาทำงานปกติ  หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุด    
ประจำสัปดาห์  หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุด  หรือค่าอาหารทำการ
นอกเวลาให้กระทำได้ในกรณีที่จำเป็นหรือรีบด่วน  โดยมีคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเป็นหลักฐาน 

 

ข้อ  ๔๐๕  การจ่ายค่าจ้างในวันทำงานปกติ  ค่าอาหารทำการนอกเวลา  ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน  
และรายชั่วโมง  ค่าจ้างนอกเวลา  และกำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
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(๑) ลูกจ้างรายเดือน 
 (ก)  กำหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้นเดือน       
ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดทำการก่อนวันสิ้นเดือน  ในกรณีที่มีความจำเป็น     
ที่จะกำหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป   จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (ข)  กำหนดเวลาทำงานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาทำงานของทางราชการ  เว้นแต่ถ้ามี
งานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทำงานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้กำหนด  โดย
จะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง  แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไม่รวมเวลาหยุดพัก 
 (ค)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาทำงานปกติ  หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำ
สัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าอาหาร               
ทำการนอกเวลา 
  (๒)  ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง 
 (ก)  กำหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง  ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างมากกว่า
เดือนละครั้ง  จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง  โดยปกติให้จ่ายในวันถัดจากวันสุดท้ายของเดือน  หน่วยงาน
ใดมีความจำเป็นที่จะกำหนดวันเริ่มจ่ายเป็นวันอ่ืนของเดือนถัดไป   จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
  ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั้ง  ให้หน่วยงานกำหนดวันจ่ายเงินค่าจ้างตามความ
เหมาะสมได้โดยขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (ข)  กำหนดเวลาทำงานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาทำงานของทางราชการ  เว้นแต่  ถ้ามี
งานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทำงานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้กำหนดโดยจะต้อง     
มีเวลาทำงานวันละไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง  แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง  ไม่รวมเวลาหยุดพัก 
 (ค)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาทำงานปกติติดต่อกันเกินสามชั่วโมงขึ้นไปให้จ่ายค่าจ้าง
ได้ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ 
 

  ข้อ  ๔๐๖  การจ่ายค่ าจ้างในกรณีวันหยุดประจำสัปดาห์   สำหรับลูกจ้างรายเดือน            
ไม่หักค่าจ้าง  ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้าง 
  สำหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจำสัปดาห์  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ลูกจ้างรายเดือนจ่ายตามข้อ  ๔๐๕  (๑)  (ค) 
  (๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง  จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอัตราปกติ  ตามระยะเวลา
ทำงาน 
 

  ข้อ  ๔๐๗  การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ  สำหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หักค่าจ้าง
ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกต ิ
  สำหรับจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาทำงานในวันหยุดพิเศษ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ลูกจ้างรายเดือน  จ่ายตามข้อ  ๔๐๕  (๑)  (ค) 
  (๒) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง  จ่ายค่าจ้างเพ่ิมให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอัตราปกติ          
ตามระยะเวลาทำงาน 
  ข้อ  ๔๐๘  การจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอ่ืน   ตามข้อ  ๔๐๓  
ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
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  (๑) ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ  โดยไม่มี
สิทธิได้รับค่าอาหารทำการนอกเวลา 
  (๒)  ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 (ก)  ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน   หรือเดินทางกลับสำนักงานที่ตั้งปกติ
หรือสถานที่อยู่  ไม่ว่าจะเป็นวันทำงานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษให้จ่าย
ค่าจ้างอัตราปกติ  ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตามข้อ  ๔๐๕  และข้อ  ๔๐๖ 
 (ข)  ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่คนรถหรือคนเรือ  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดิ นทางครบ
กำหนดเวลาทำงานปกติประจำวันแล้ว  หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปอีกสำหรับวันนั้นให้จ่ายค่าจ้าง
นอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ  ๔๐๕  (๑)  (ค) 
  การปฏิบัติงานในวันทำงานปกติ  การปฏิบัติงานนอกเวลา  การปฏิบัติงานในวันหยุด  หรือใน
กรณีในวันหยุดพิเศษ  ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย   เสมือนปฏิบัติงานในสำนักงานที่ตั้งปกติ  เว้นแต่
ในกรณีวันหยุดประจำสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้  ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ 
 

  ข้อ  ๔๐๙  ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ  ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย  และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจำนวนสามเท่าของอัตรา
ค่าจ้างปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย  ในกรณีลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือเสมือน
ว่าลูกจ้างผู้นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์คำนวณเงินช่วยพิเศษ 
 

  ข้อ  ๔๑๐  ลูกจ้างประจำซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย  ผู้มีอำนาจได้วินิจฉัยตาม
ข้อ  ๔๑๔  แล้วสั่งจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเท่าใด  ให้จ่ายค่าจ้างตามจำนวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความ
ตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย  นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจำนวนหนึ่ง
เป็นจำนวนสามเท่าของจำนวนค่าจ้างนั้น 

ถ้าผู้มีอำนาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าจ้าง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมาปฏิบัติงาน
และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

 

ข้อ  ๔๑๑  ลูกจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ  ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างสำหรับวันที่ขาดหรือหนีราชการ
นั้น 

ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมาปฏิบัติงาน
และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

 

ข้อ  ๔๑๒  ค่าจ้างที่จ่ายตามข้อ  ๔๐๙  ถึงข้อ  ๔๑๑  เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตาย  
และให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 

เงินช่วยพิเศษตามข้อ  ๔๐๙  หรือข้อ  ๔๑๐  ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดงเจตนาระบุไว้
เป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง  หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้แสดง
เจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จ่ายแก่บุคคลตามลำดับก่อนหลัง  ดังต่อไปนี้ 

(1) คู่สมรส 
(2) บุตร 
(3) บิดามารดา 
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(๔)  ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา  โดยจำเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตายของผู้
นั้นทำให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เห็นว่ามีหลักฐาน
แสดงได้ว่าเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย 

(๕)  ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็น
ว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย 

เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลในลำดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษแต่ใน
ลำดับเดียว  ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 

ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้มาขอรับภายในระยะเวลา ๑ ปี  นับแต่วันที่ลูกจ้างผู้นั้นถึงแก่
ความตาย  การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย 

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความจำเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้างผู้ถึงแก่ความ
ตาย  เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร  ก็ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วย
พิเศษที่ต้องจ่ายตามประกาศนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง  และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 

 

ข้อ  ๔๑๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีความจำเป็นที่จะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจำไปฝึกอบรม  
หรือดูงาน  เกี่ยวกับหน้าที่ท่ีลูกจ้างประจำนั้นปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ  หรือภายในประเทศโดยให้ได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมหรือดูงานนั้น  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ  
ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ 

 

ข้อ  ๔๑๔  ลูกจ้างประจำที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา  และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนจนกว่าคดี
หรือกรณีถึงที่สุด  การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ   ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  (๑)  ลูกจ้างประจำผู้ใดถูกสั่งพักราชการ  ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพักราชการ
ไว้ก่อน  เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการ  เพราะมิได้ทราบคำสั่ง  ให้
เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบ  หรือควรได้รับทราบคำสั่งนั้น 
  (๒)  ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจำผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  มิได้กระทำความผิดและไม่มีมลทิน
หรือมัวหมอง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ 
  (๓)  ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจำผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  มิได้กระทำความผิดแต่มีมลทิน
หรือมัวหมอง  หรือกระทำความผิด  แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายค่าจ้างได้   ครึ่งหนึ่งของ
ค่าจ้างอัตราปกต ิ
  (๔)  ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจำผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  ได้กระทำความผิด  และถูกลงโทษ
ถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ห้ามจ่ายค่าจ้าง 
  (๕)  ในกรณีลูกจ้างประจำซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี  หรือกรณี
ถึงที่สุดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้างระหว่างเวลานั้น
หรือไม่เพียงใด   โดยอนุโลม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ทั้งนี้ให้จ่ายค่าจ้างตามจำนวนที่วินิจฉัยให้  จนถึงวันที่ถึงแก่
ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย 

กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ถือปฏิบัติทำนองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่าง          
พักราชการ 
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ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสั่งให้ พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออก         
จากราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการไว้ก่อน  เพราะมิได้
ทราบคำสั่ง  ให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบหรือควรได้รับทราบคำสั่งนั้น 

อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ  ไม่ถือเป็นอัตราว่าง 
 

ข้อ  ๔๑๕  ให้นำความในข้อ  ๔๑๔  มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำระหว่าง
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์คำสั่งลงโทษปลดออก  หรือถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลโดยอนุโลม 

 

ข้อ  ๔๑๖  การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าจ้าง  ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งหรือ
ปรับค่าจ้าง  โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้าง  ให้คงตัดค่าจ้างต่อไปตามจำนวนเดิม 

การจ่ายค่าจ้างในกรณี 
  (๑)  ลาออก  ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกำหนดลาออก  แต่ถ้าถึงกำหนดลาออกแล้วยังไม่ได้
รับทราบคำสั่งอนุญาตให้ลาออก  และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา  ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคำสั่ง        
หรือควรได้รับทราบคำสั่ง 
  (๒)  ปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคำสั่ง  แต่ถ้ายังไม่รับทราบคำสั่งและ
ลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา  ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคำสั่งหรือควรได้รับทราบคำสั่ง 
  (๓)  พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ  ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นป ี
  การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้       
และเป็นกรณีเดียวกับท่ีกฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้สำหรับข้าราชการ  หรือคณะรัฐมนตรีกำหนดสิทธิ
ให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้ ก.จ.จ. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
 

  ข้อ  ๔๑๗  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทำขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงิน    
ทำขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

  ข้อ  ๔๑๘  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจำของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดำเนินการจัดทำทะเบียนลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ  ให้เป็นปัจจุบันเสมอ  และเก็บรักษาไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำผู้ ใดไปต่างสังกัด  ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ้างประจำให้ลูกจ้างผู้นั้นนำไปมอบแก่ส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทุกครั้ง 
  ทะเบียนลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการ   
ไม่พึงเปิดเผยต่อผู้อื่น  การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือตรวจสอบรายการ
ให้ดำเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 
  ทะเบียนลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามที่กำหนดท้ายประกาศนี้      
สำหรับการจัดทำ  วิธีการบันทึกรายการ  วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ  ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 
 

  ข้อ  ๔๑๙  การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำรายวันเป็นอัตราค่าจ้างรายเดือนให้เอา  
ยี่สิบหกวันทำการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันที่ลูกจ้างผู้นั้นได้รับในปัจจุบัน  โดยปัดเศษขึ้นเป็นเกณฑ์พิจารณา
แต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งนั้น 
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ข้อ  ๔๒๐  ให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ 
และการปฏิบัติตนตามประกาศกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ  ๔๒๑  ผู้ใดเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในสายงานใดอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและดำรง
ตำแหน่งในสายงานนั้นตามประกาศนี้ต่อไป  โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม 

กรณีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามที่กำหนดในประกาศนี้  
ดังนี้ 

(๑) หัวหน้าส่วนอำนวยการ  ให้ดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) หัวหน้าส่วนกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๓) หัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณ  ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองแผนและ

งบประมาณ 
(๔) หัวหน้าส่วนการคลัง  ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
(๕) หัวหน้าส่วนช่าง  ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 

ข้อ  ๔๒๒  ผู้ใดเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ใดอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและดำรงตำแหน่งนั้น
ตามประกาศนี้ต่อไป  โดยให้ได้รับค่าจ้าง  และสิทธิประโยชน์  ตลอดจนระยะเวลาการจ้าง  เช่นเดิม 

ข้อ  ๔๒๓  การใดที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่ระหว่าง
การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๑  หรือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งใช้บังคับอยู่
ก่อน   ที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ดำเนินการต่อไปตามที่  ก.จ.จ.  กำหนด  ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
มาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ.  กำหนด 

ข้อ  ๔๒๔  การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้นำแนวทาง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  หรือวิธีการที่กำหนดสำหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประกาศ   ณ วันที่   22  เดือน  กันยายน พ.ศ.  2554 

   สมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา 
   ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ   

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 




