ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดภูเก็ต
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
******************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญั ติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัดกาหนด
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวั ด
ให้ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะการบริ ห ารและอานาจหน้ าที่ ข ององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด และจะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้
มาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ย วกับ การบริ ห ารงานบุค คลส าหรับ ข้าราชการและลู กจ้า งขององค์ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกอบกั บ มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกั บการบริห ารงานบุ คคลขององค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวั ด
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2545 ได้มีมติประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ภายใต้บทกาหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการและ
ลูกจ้ างขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัดกาหนด
บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใด ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทกาหนดตามประกาศนี้
ให้ใช้บทกาหนดในประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“ก.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“ก.จ.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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ซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศนี้ ให้รับ ราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีตาแหน่งและได้รับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
"พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ” หมายความว่า พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบลข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ไม่ใช่
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ
โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาจัดเป็นเงินเดือน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
“ข้าราชการประเภทอื่น ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น นอกจาก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการตามประกาศนี้
และให้มีอานาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

หมวด 1
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ข้อ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม
(1)
(2)
(3)

6 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติ และ
ดังต่อไปนี้
มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกาหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

-3(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ข้อ 7 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ ในกรณี ดังนี้
(1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) และ (14)
(2) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปี แล้ว และ
มิใช่กรณีออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
(3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้วและมิใช่กรณี
ออกเพราะกระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
ข้อ 8 ผู้ที่เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวั ดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 6 ตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ 6 (6) หรือได้รับการยกเว้น ในกรณีขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7
ข้อ 9 การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 ของ ก.จ.จ.
ให้พิจารณาถึงความจาเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับ และมติของ ก.จ.จ. ในการประชุมปรึกษา
ยกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ ก.จ.จ. ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้า
ของจานวนกรรมการในที่ประชุมและการลงมติให้กระทาโดยลับ
ข้ อ 10 ในการขอยกเว้ น และการพิ จ ารณายกเว้ น ในกรณี ก ารขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้ามที่ ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้สามารถดาเนินการดังนี้
(1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ในการที่จะเข้ารับราชการเป็นข้ าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและเป็นกรณีที่ ก.จ.จ.อาจพิจารณายกเว้นได้ ให้ผู้นั้นประสงค์จะขอให้ ก.จ.จ. พิจารณายกเว้น
ในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อจะเข้ารับราชการ โดยมีผู้มีเกียรติอันควรเชื่อถือได้ไม่น้อยกว่า
สองคนเป็ น ผู้ รั บ รองความประพฤติ ให้ ยื่น คาขอและหนั งสื อรับรองตามแบบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
(2) การขอให้ ก.จ.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเพื่อสมัครกลับ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะยื่นคาขอต่อเลขานุการ ก.จ.จ. หรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับราชการ ก็ได้
(3) ในกรณีที่มีผู้ยื่นคาขอต่อเลขานุการ ก.จ.จ. ให้ส่งเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณา หรือ กรณียื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และถ้า
ต้องการจะรับผู้ยื่นคาขอนั้นเข้ารับราชการก็ให้ดาเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว

-4ประวัติการรับราชการ หรือการทางาน การประกอบคุณงามความดี ความผิดหรือความเสื่อมเสีย และความ
ประพฤติของผู้นั้น โดยให้สอบสวนจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน และผู้มีเกียรติซึ่งอยู่ใกล้ชิดอันควรเชื่อถือได้
แล้วพิจารณาอีกชั้นหนึ่งว่ายังต้องการ จะรับผู้นั้นเข้ารับราชการหรือไม่ ถ้าต้องการรับก็ให้แจ้งและส่งเรื่องการ
สอบสวนดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานการสอบสวนนั้นให้เลขานุการ ก.จ.จ. ดาเนินการต่อไป และหากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ ต้องการรับผู้ยื่นคาขอนั้นเข้ารับราชการ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นและเลขานุการ
ก.จ.จ. ทราบ
(4) ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่แจ้งผลการพิจารณาตาม ข้อ (3) ให้เลขานุการ
ก.จ.จ. ทราบภายในหกเดือนนับแต่วันที่เลขานุการ ก.จ.จ. ส่งเรื่องไปให้ ถือว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นไม่
ต้องการจะรับบรรจุ ให้เลขานุการ ก.จ.จ. ยุติเรื่องและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
(5) เมื่อเลขานุการ ก.จ.จ. ได้รับเรื่องการสอบสวนตามข้อ (3) เห็นว่าข้อเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.จ.จ. ก็ให้ดาเนินการนาเสนอ ก.จ.จ. เพื่อพิจารณา
(6) การขอยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพื่อสมัครสอบ แข่งขันหรือเพื่อ
เข้ารับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ให้ ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นข้าราชการยื่นคาขอต่อ
เลขานุการ ก.จ.จ. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้นั้นมีความประสงค์ และให้เลขานุการ ก.จ.จ. รวบรวม
ข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.จ.จ. แล้วดาเนินการนาเสนอ
ก.จ.จ. เพื่อพิจารณาลงมติลับตามข้อ (5)
(7) ในกรณีที่ ก.จ.จ. ได้พิจารณาลงมติสาหรับผู้ขอยกเว้นกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
รายใดและผู้นั้นไม่ได้รับการยกเว้น การขอให้ ก.จ.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
อีกผู้นั้นจะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่ ก.จ.จ. ลงมติ

หมวด 2
การกาหนดจานวนตาแหน่งและอัตราตาแหน่ง
ข้อ 11 การกาหนดจานวนตาแหน่งและอัตราตาแหน่งข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้องคานึงถึงลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงานค่าใช้จ่ายด้านบุคคลและ
งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 11/1 การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กาหนด
การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ข้อใดซึ่งขัดหรื อแย้งกับหลักเกณฑ์
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กาหนด
บทเฉพาะกาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) กาหนด
ข้อ 12 การกาหนดตาแหน่ งข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดในส่ ว นราชการว่าจะมี
ตาแหน่ งใด ระดับ ใด อยู่ ใ นส่ ว นราชการใด จ านวนเท่า ใด โดยให้ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด จัดท าเป็ น แผน
อัตรากาลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพิ่มความ ข้อ 11/1 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-5ในการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดคานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน
และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล
ข้อ 13 การกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งใดเป็นตาแหน่งระดับ
ใด ให้ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งนั้นแล้วปรับเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งที่ ก.จ. จัดทาไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอั ตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง การปรับตาแหน่ง
เทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ให้จัดตาแหน่งที่มีลักษณะงานอย่างเดียวกันเข้าประเภทและ
สายงานเดียวกัน และจั ดตาแหน่ งในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกัน
โดยประมาณเข้ากลุ่มตาแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน
ข้อ 13/1 ตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มี 4 ประเภท ดังนี้
(1) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ตาแหน่งปลัดองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด และ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(2) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝุาย ระดับ
ส่วนระดับกอง ระดับสานักในองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตาแหน่งที่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนด เพื่อปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของตาแหน่งนั้น
(4) ตาแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตาแหน่งที่ไม่ใช่ตาแหน่ งประเภทบริหารท้องถิ่น ตาแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้ อ งถิ่ น และต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ตามมาตรฐานทั่ ว ไปที่ ค ณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น
ข้อ 13/2 ระดับตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีระดับ ดังนี้
(1) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(2) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชานาญการ
(ค) ระดับชานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(4) ตาแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
ข้อ 13/1 - ข้อ 13/2 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-6ข้อ 13/3 ประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่งตามข้อ 13/2 มีดังต่อไปนี้
(1) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
(ก) ระดั บ ต้ น ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง รองปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตามขนาดและ
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(ข) ระดั บกลาง ได้ แก่ ต าแหน่งปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด หรื อรองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(ค) ระดั บ สูง ได้ แก่ ต าแหน่งปลั ดองค์ การบริ หารส่วนจั งหวัด หรื อ รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามขนาดและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(2) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
(ก) ระดั บต้น ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝุาย หรือระดับกอง ตามขนาดและ
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(ข) ระดับกลาง ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับส่วน หรือระดับกอง ตามขนาดและ
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(ค) ระดับสูง ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับสานัก ตามขนาดและโครงสร้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(3) ตาแหน่งประเภทวิชาการ
(ก) ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น โดยใช้ ค วามรู้
ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
(ข) ระดับชานาญการ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
หรือตาแหน่งซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก
(ค) ระดับชานาญการพิเศษ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก หรือตาแหน่งซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานวิชาการ ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิช าการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิน ใจหรื อ
แก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง
(4) ตาแหน่งประเภททั่วไป
(ก) ระดั บปฏิ บั ติ งาน ได้ แก่ ต าแหน่ งส าหรั บผู้ ปฏิ บั ติ งานระดั บต้ น ซึ่ งปฏิ บั ติ งานตาม
แนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
(ข) ระดับชานาญงาน ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก
หรือตาแหน่งซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก
เพิ่มความ ข้อ 13/3 - ข้อ 13/6 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

-7(ค) ระดั บอาวุโ ส ได้แก่ ตาแหน่งสาหรั บผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานค่อนข้างสูง ในงานเทคนิคเฉพาะด้านหรืองานที่ต้องใช้ทักษะ
และความชานาญเฉพาะตัว ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก หรือตาแหน่งซึ่งต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานค่อนข้างสูง มีงานในความรับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่
ค่อนข้างยากมาก
ข้อ 13/4 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด
สายงานเริ่มต้นระดับใด และตาแหน่งระดับใด ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กาหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544
ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่งตามประกาศนี้ และให้ถือว่าระยะเวลาการดารงตาแหน่งของผู้นั้น
เทียบเท่ากับระยะเวลาการดารงตาแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน
2558 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน การรับโอน ดังนี้
(1) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 ของสายงานเริ่มต้น
จากระดับ 1 และสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
(2) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับ 5 หรือระดับ 6 ของสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
และสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งทั่วไป ระดับชานาญงาน
(3) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับ 7 ของสายงานเริ่ มต้น จากระดับ 2 ให้จัดเข้า สู่
ประเภทตาแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส
(4) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับ 3 ระดับ 4 หรือระดับ 5 ของสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
(5) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 6 หรือระดับ 7 ของสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับชานาญการ
(6) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาชีพระดับ 8 ของสายงานเริ่มต้นจาก
ระดับ 3 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
(7) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือประเภทเชี่ยวชาญระดับ 9 ให้จัดเข้าสู่ประเภท
ตาแหน่งวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
(8) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับ 6 หรือระดับ 7 ที่ไ ม่ใช่ตาแหน่งนักบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
(9) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับ 8 ที่ไม่ใช่ตาแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น ระดับกลาง
(10) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับ 9 ที่ไม่ใช่ตาแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น ระดับสูง
(11) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระดับ 8 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง
(12) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งนักบริ หารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระดับ 9 หรือระดับ 10 ให้จัดเข้าสู่ประเภทตาแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับสูง
ข้อ 13/5 มาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด

-8ข้อ 13/6 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด
สายงานใด และระดั บใด ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดได้กาหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การ
จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 21 เมษายน 2546 เมื่อได้มี
การจัดเข้าสู่มาตรฐานกาหนดตาแหน่งตามที่กาหนดตามข้อ 13/4 แล้ว ให้นาระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่มีตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งเดิมมานับรวมกับระยะเวลาการ
ดารงตาแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดในคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ
มาตรฐานกาหนดต าแหน่งที่ได้ รั บการจั ดเข้าสู่ต าแหน่ง เพื่อประโยชน์ใ นการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง การ
คั ดเลื อก การสอบคั ด เลื อ ก โดยมี ห ลั กเกณฑ์ ก ารนั บรวมตามบั ญชี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บต าแหน่ งของ
ข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจั งหวัด ที่ได้ รั บแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งเดิม
สาหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับการแต่งตั้ง การคัดเลือก การสอบคัดเลือก ตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งใหม่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
ข้อ 14 ในการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นกรรมการ และให้หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบการบริหาร
งานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ข้อ 15 ให้ คณะกรรมการจั ดทาแผนอัตรากาลั ง จัดทาแผนอัตรากาลั งขององค์การบริห าร
ส่วนจังหวัด โดยให้คานึ งถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่ากาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก
และคุณภาพของงาน และปริ มาณงานของส่ ว นราชการต่างๆ ในองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด ตลอดทั้งภาระ
ค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคลและการจัดสรรเงินงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยกาหนดเป็นแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระยะเวลา 3 ปี และแผน
อัตรากาลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
(1) บทศึกษาวิเคราะห์อานาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
(2) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในช่วงระยะเวลา
3 ปี ว่าต้องการกาลังคนประเภทใด ระดับใด จานวนเท่าใด จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกาลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและกาลังคนที่ขาดอยู่และ
ต้องการเพิ่มขึ้น ความที่ต้องการกาลังคนเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น อัตราการ
สูญเสียกาลังคนในแต่ละปี
(4) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กาลังคน เป็ นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้กาลังคนที่มี
อยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสารวจและประเมินความรู้ความสามารถของกาลังคนที่
มีอยู่ การพัฒนาหรือฝึกอบรมกาลังคนที่มีอยู่ในมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้กาลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของแต่ละคน
(5) การจัดทากรอบอัตรากาลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจาในส่วนราชการต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยดาเนินการดังนี้
ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 7 เมษายน 2558

-9(ก) กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศกาหนด
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ข) กาหนดตาแหน่งข้าราชการประจาในส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการ
ตามข้อ (ก) โดยพิจารณากาหนดตาแหน่งเป็นตาแหน่งใด สายงานใด ระดับใด และมีจานวนเท่าใด ให้เป็นไปตาม
ความจาเป็น ความเหมาะสมกับภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ
ของงาน และปริมาณงานในส่วนราชการนั้น
(ค) ตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กาหนดในส่วนราชการตาม ข้อ (ข) ต้อง
เป็นตาแหน่งสายงานที่ ก.จ. ได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งแล้ว สาหรับตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3 ทุกตาแหน่งสายงานให้กาหนดตาแหน่งเป็นตาแหน่งระดับควบ เป็ นระดับ 1-3
ระดับ 2-4 หรือระดับ 3-5 แล้วแต่กรณี
(ง) การกาหนดตาแหน่งข้าราชการตามแผนอัตรากาลัง ให้กาหนดเป็นแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระยะเวลา 3 ปี โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด
และการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่เป็นรอบปีที่หนึ่ง ปีที่สอง และปีที่สาม
(6) ในการกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่จัดทาขึ้นในครั้งแรกตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดเป็นตาแหน่งสายงานใด
ระดับใด จานวนเท่าใด ในส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดที่ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นระดับ 9
อยู่กอ่ นแล้ว ให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
 กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นระดับ 9
 อาจกาหนดตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8 ได้ 1 ตาแหน่ง
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อานวยการกอง
เป็นระดับ 7 - 8
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นระดับ 7
(ข) องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดที่ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นระดับ 8
อยู่ก่อนแล้ว ให้กาหนดตาแหน่ง ดังนี้
 กาหนดตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นระดับ 8
 อาจกาหนดตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 7 ได้ 1 ตาแหน่ง
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อานวยการกอง
เป็นระดับ 7
 กาหนดตาแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นระดับ 6
(ค) การกาหนดตาแหน่งข้าราชการตาแหน่งอื่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้พิจารณา
กาหนดได้ตามความเหมาะสม ความจาเป็น ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน
และให้คานึงถึงตาแหน่งสายงานของตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย
ข้อ 16 ตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีชื่อในการบริหารงานตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีชื่ออื่นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) ผู้อานวยการกอง

- 10 (5) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อ 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอแผนอัตรากาลังที่ได้จัดทาขึ้นตามข้อ 15 เสนอให้
ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศใช้แผนอัตรากาลังดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามระยะเวลาที่กาหนด
เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 ปีแล้ว ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวั ดดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม ข้อ 15 เป็น
ระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป
ข้อ 18 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ตามข้อ 17 หาก ก.จ.จ.เห็นว่าแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการปรับปรุงแผน
อัตรากาลังดังกล่าวตามความเห็นของ ก.จ.จ. หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่าแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเหมาะสมแล้ว และแจ้งยืนยันแผนอัตรากาลังต่อ ก.จ.จ. ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่อง
พร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณา
ผลการพิจารณาของ ก.จ. ตามวรรคหนึ่งเป็นประการใด ให้ ก.จ.จ. และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการตามความเห็นของ ก.จ.
ข้อ 19 เมื่อ ก.จ.จ. กาหนดให้มีตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งใด ระดับใด
ในส่วนราชการใด จานวนเท่าใดตามแผนอัตรากาลังแล้ว ให้ ก.จ.จ.ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อ
จัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละปีสาหรับตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของตาแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน
ข้อ 20 ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผลความจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งข้าราชการเพิ่มใหม่นอกเหนือจากที่กาหนดใน
แผนอัตรากาลัง เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งโดยปรับเกลี่ยจากตาแหน่งอื่นได้ และไม่เ ป็นภาระทาง
งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งเพิ่มใหม่ต่อ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การเสนอขอกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่
ต้องขอกาหนดตาแหน่ง ให้ ก.จ.จ.พิจารณา โดยมีรายการดังต่อไป
(1) เหตุผลความจาเป็นที่จะต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
(2) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
ถึงขนาดจาเป็นต้องกาหนดตาแหน่งเพิ่มขึ้นใหม่
(3) ชื่อตาแหน่ง สายงาน ระดับตาแหน่ง และจานวนตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(5) ส่ ว นราชการที่กาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ โดยให้ แสดงกรอบอัตรากาลั งที่มีอยู่ ตามแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และตาแหน่งที่ขอกาหนดเพิ่มใหม่
(6) เหตุผลความจาเป็นอื่น
ข้อ 21 การขอกาหนดต าแหน่ง ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ซึ่ง เป็น การ
กาหนดตาแหน่งในสายงานอื่นที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังไม่ได้จัดทา
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งไว้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ขอกาหนดตาแหน่งนั้น จัดทาร่างมาตรฐาน

- 11 กาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น เพื่อให้ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง หน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น พร้อมเสนอ
เหตุผลความจาเป็น ที่ จะต้องขอกาหนดตาแหน่งดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พิจารณาให้ค วามเห็น ชอบก่อ นนาเสนอคณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์การบริหารส่ว น
จังหวัด พิจารณาจัดทาเป็น มาตรฐานกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป
ข้อ 22 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความเห็นชอบในการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ตาม
ข้อ 20 หรือข้อ 21 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากาลัง ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต่อไป
ข้อ 23 ให้ ก.จ.จ. ตรวจสอบการกาหนดตาแหน่งและการใช้ตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้เหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏว่าการกาหนดตาแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดีการใช้ตาแหน่งใดไม่เหมาะสม
ตามที่ ก.จ.จ. กาหนดก็ดี หรือลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่ งใดที่
ก.จ.จ. กาหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี ก.จ.จ. อาจพิจารณาปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนั้นเสียใหม่ให้เหมาะสม ทั้งนี้
ก.จ.จ. จะมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการแทนก็ได้
ในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ก.จ.จ. หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ ก.จ.จ.
มอบหมาย มีอานาจยุบเลิกตาแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการให้เป็นไปตามมติหรือคาสั่งนั้น
การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งของ ก.จ.จ. ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เฉพาะที่ต้องยุบเลิก
ตาแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ. ก่อน
ข้อ 24 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม ข้อ 23
ก.จ.จ. หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับมอบหมายมีอานาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้
ข้อ 25 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม ข้อ 24
สามารถกระทาได้ 5 ประการ ดังนี้
(1) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นในตาแหน่งสายงานเดิม
(2) การปรับลดหรือขยายระดับตาแหน่ง
(3) การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน
(4) การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงาน หรือระดับตาแหน่ง
(5) การยุบเลิกตาแหน่ง
ข้อ 26 การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นในตาแหน่งสายงานเดิม เพื่อให้ เหมาะสมกับระดับ
ความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป ดาเนินการได้ ดังนี้
(1) ตาแหน่ งผู้ ปฏิบั ติ งานที่กาหนดเป็นต าแหน่งระดับควบ ให้ องค์การบริห ารส่ ว น
จังหวัดสามารถปรับระดับตาแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นในระดับควบได้ เมื่อผู้ดารงตาแหน่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น สาหรับการปรับระดับตาแหน่งใดให้สูงขึ้นนอกระดับควบ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ที่กาหนดในหมวด 9
ข้อ 21 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- 12 (2) ตาแหน่งผู้บริหารกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอจะขอปรับระดับตาแหน่งให้
สูงขึ้นของตาแหน่งใด ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 27 การปรั บ ลดหรื อขยายระดับ ตาแหน่ง ของตาแหน่ง โดยไม่เปลี่ ย นตาแหน่ งสายงาน
เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งในสายงานเริ่มต้นของตาแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3 แล้วแต่กรณี ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจ
ปรับลดหรือขยายระดับตาแหน่งดังกล่าว เพื่อรองรับการบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการหรือการแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งได้
ข้อ 28 การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนตาแหน่งสายงาน เป็นการตัดโอนตาแหน่ง ใน
สายงานใดสายงานหนึ่ง ในกองหรือฝุายหนึ่ง ไปกาหนดเป็นตาแหน่งในกองอื่นหรือฝุายอื่น โดยไม่เปลี่ยนตาแหน่ง
สายงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีอยู่ให้สามารถใช้ตาแหน่งให้เกิดประโยชน์ใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอเรื่องขอปรับ
เกลี่ยตาแหน่งให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 29 การปรับเกลี่ยตาแหน่ง โดยเปลี่ยนตาแหน่งสายงาน หรือระดับตาแหน่งเป็นการตัดโอน
ตาแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ่งในส่วนราชการใด ไปกาหนดเป็นตาแหน่งในสายงานอื่นในส่วนราชการเดียวกัน
หรือส่วนราชการอื่น และตาแหน่งที่กาหนดนั้นอาจเปลี่ยนระดับตาแหน่งด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสามารถปรับเกลี่ยตาแหน่งที่มีอยู่ในกรอบอัตรากาลังให้สามารถใช้ตาแหน่งให้เกิดประโยชน์ในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอปรับเกลี่ยตาแหน่ง
ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 30 การยุบเลิกตาแหน่งเป็นการยุบเลิกตาแหน่งในสายงานใดๆ ที่มีอยู่ในกรอบอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เห็นว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์แล้ว โดยให้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเสนอขอยุบเลิกตาแหน่ง ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตาแหน่งที่จะยุบเลิกนั้นต้องเป็น
ตาแหน่งว่าง
กรณี ก.จ.จ. ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอให้ ยุบเลิกตาแหน่ง
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยันในความเห็นเดิม ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณา
และให้ปฏิบัติตามมติ ก.จ.
ข้อ 31 การเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามข้อ 26 (2) ข้อ 28 และข้อ 29 ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องขอกาหนดตาแหน่ง ให้ ก.จ.จ. พิจารณาโดยมีรายการ
ดังต่อไป
(1) เหตุผลความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(2) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
ถึงขนาดจาเป็นต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(3) ชื่อตาแหน่ง สายงาน ระดับตาแหน่ง และจานวนตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(5) ส่วนราชการที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากาลังที่มีอยู่ตาม
แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และตาแหน่งที่ขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งใหม่
(6) เหตุผลความจาเป็นอื่น

- 13 การเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็น
ในด้านปริมาณและคุณภาพของงานเป็นสาคัญ โดยมิให้ขออนุมัติปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เพื่อเหตุผลด้าน
ตัวบุคคลและให้คานึงถึงจานวนของลูกจ้างทั้งประจาและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิด
ปัญหาคนล้นงานและเป็นการประหยัดงบประมาณด้านรายจ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
และให้พิจารณาถึงความสาคัญ ความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบตาแหน่งในงานนั้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ควรจะให้ตาแหน่งในงานนั้นสามารถรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนั้นได้
ข้อ 32 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมากและได้พิจารณาขออนุมัติ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งในส่วนราชการใด ควรพิจารณาจัดหาตาแหน่งเพื่อรองรับบุคลากรผู้ครองตาแหน่ง
เดิมที่ขออนุมัติปรั บปรุงการกาหนดตาแหน่งด้ว ย และก่อนที่องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดจะขออนุมัติปรับปรุง
กาหนดตาแหน่ ง ให้ องค์การบริ หารส่ว นจังหวัดพิจ ารณาดาเนินการกับตาแหน่งที่ว่างและมีความจาเป็นน้อย
เสียก่อน โดยการปรับเกลี่ยตาแหน่งไปไว้ในงานที่มีความสาคัญและจาเป็นเร่งด่วน
ข้อ 33 ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ตามข้อ 31 หาก ก.จ.จ. เห็นว่าการขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการตามความเห็นของ ก.จ.จ. หากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีความเห็นว่าการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งมีความเหมาะสมแล้วและแจ้งยืนยันการขอปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่งต่อ ก.จ.จ. ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณา
ผลการพิจารณาของ ก.จ. ตามวรรคหนึ่ง เป็นประการใด ให้ ก.จ.จ. และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการตามความเห็นของ ก.จ.
ข้อ 34 ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผลความจาเป็นต้องปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง เพื่อรองรับภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งต่อ ก.จ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 35 กรณีการขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 29 เป็น
การกาหนดตาแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็นสายงานที่ ก.จ. ยังไม่ได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่ง
สายงานนั้น ในการขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาร่างมาตรฐ าน
กาหนดตาแหน่งของตาแหน่งสายงานนั้น เสนอไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ทราบถึงประเภทตาแหน่ง ชื่อ
ตาแหน่งสายงาน ลักษณะงาน โดยทั่ว ไป หน้าที่และความรับผิ ดชอบของตาแหน่ง ลั กษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. หากมีความเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ ให้เสนอ
เรื่องขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่ ร่างมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง พร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
หาก ก.จ.จ. มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งเพิ่มใหม่ให้นาความที่กาหนดในข้อ 33 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 36 เมื่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ได้รั บ ความเห็ น ชอบในการปรั บ ปรุ งการก าหนด
ตาแหน่งตาม ข้อ 26 (2) ข้อ 28 ข้อ 29 หรือข้อ 30 แล้วแต่กรณีให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผน
อัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป

- 14 *ประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง
ข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจั งหวัดให้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) ให้ปรับปรุงการกาหนดระดับ
ตาแหน่ง
(1) ตาแหน่งในสายงานนายช่างโยธา นายช่างไฟฟูา นายช่างเครื่องกล นายช่างเขียนแบบ นาย
ช่างสารวจ สัตวแพทย์ และเจ้าพนักงานโภชนาการ ซึ่งเป็นตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ให้กาหนดเป็น
ตาแหน่งระดับ 2-4 หรือ 5 หรือ 6ว หรือ 7ว สาหรับตาแหน่ง 7ว ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่ง โดยจะต้องไม่สูงกว่าระดับตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่ตาแหน่งนั้นสังกัดฯ
(2) การกาหนดตาแหน่งให้เป็น 7ว ให้ดาเนินการได้เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมี
คุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นฯ

หมวด 3
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
ส่วนที่ 1
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
ข้อ 37 อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจาตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการครูให้เป็นไปตาม
อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจาตาแหน่งที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
เป็น ไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรั บข้าราชการพลเรื อนหรื อข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษาแล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ข้อ 38 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนตามตาแหน่ง ผู้ได้รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนท้ายพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 ดังนี้
(1) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 1 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 1
(2) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 2 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 2
(3) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 3 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 3
(4) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 4 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 4
(5) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 5 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 5
(6) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 6 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 6
(7) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 7 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 7
(8) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 8 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 8
(9) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในระดับ 9 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท 9
ข้อ 37 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2556

- 15 ข้อ 39 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด
สายงานใด ระดั บ ใด ให้ไ ด้ รั บเงิน เดื อนขั้น ต่าของต าแหน่ งประเภท สายงาน และระดับ นั้น เว้น แต่ กรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่าของอันดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม หรือหาก
ไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
(2) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือวิชาชีพนั้น
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตาแหน่งประเภท สายงาน
ระดับ และขั้นตามที่ ก.จ. กาหนด
(3) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้นซึ่ง ก.พ. หรือ
ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตาแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และอัตรา
นั้นไว้แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปรับให้ได้รับเงินเดือนในตาแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และ
ขั้นที่ ก.จ. กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่าเพิ่มหรือสูงขึ้นจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องดารง
ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่า เมื่อปรับแล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดารงตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(ค) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดารงตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยใช้วุฒปิ ริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(4) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทใด สายงานใด ที่ ก.จ. กาหนดในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ให้ตาแหน่งประเภท และสายงานนั้น ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่าของเงินเดือนสาหรับตาแหน่ง
ระดับนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในระดับและขั้นที่ ก.จ. กาหนด
(5) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประเภทเดิม ในระดับที่ต่ากว่าตาแหน่งเดิม หรื อ
จากตาแหน่งประเภทบริ หารท้องถิ่น หรื ออานวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
หรื อประเภททั่วไป หรือจากตาแหน่งประเภทวิชาการ ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ให้ได้รับ
เงินเดือนในแต่ละกรณี ดังนี้
(ก) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่มี
อัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า
แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งประเภท ระดับนั้น
(ข) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งโดยเป็นความประสงค์ของตัวข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่ มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม
หรือหากไม่มีอัตราเงินเดินที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่ ไม่สูงกว่าเงินเดือนเดิม แต่ถ้าผู้
นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูง
ของระดับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ข้อ 39 - 42 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558

- 16 (6) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ้น หรือจากตาแหน่งประเภททั่วไป
ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการหรืออานวยการท้องถิ่น หรือจากตาแหน่งประเภทวิชาการ ไปแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งอานวยการท้องถิ่น หรือจากตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นขั้นต่าของขั้นเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่
แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า
ข้อ 40 การกาหนดให้ผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ตาม
ข้อ 39 (3) ได้รับเงินเดือนในประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด ให้พิจารณาดาเนินการดังนี้
(1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มหรือสูงขึ้นต้องเป็นปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ ไม่ว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้นั้นจะได้รับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการหรืออยู่ในระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(2) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงตาแหน่ง หรือ เปลี่ยน
ระดับตาแหน่ง
(3) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผู้นั้นสาเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ ก.จ. หรือ ก.พ. ได้กาหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตร
การศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับ อนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติม การปรับ
อัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลัง
สาเร็จการศึกษา
ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่เข้ารับราชการ
หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิต้องมีผลไม่ก่อนวันพ้น
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องดารงตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรี
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มหรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับราชการโดย
มิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพิ่มเติมตามวรรคสองการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อน
วันที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
(4) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุ ฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ผู้สั่ง โดยมิให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ
ในกรณี ที่ไ ด้ เ สนอเรื่ องราวไว้ก่อนวัน เริ่ มต้น ปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรั บให้ใ นวัน
เริ่มต้นปีงบประมาณก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นปี งบประมาณ ทั้งนี้ให้
ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี
ข้อ 41 ข้าราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ผู้ ใ ดได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดารงตาแหน่ ง ตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน
การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนและกาหนดการให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอื่น ให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามที่กาหนดในมาตรฐานทั่วไปนั้น
ข้อ 42 กรณีอื่นนอกจากที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 39 ข้อ 40 และข้อ 41 ให้เสนอ ก.จ.
พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป
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ส่วนที่ 2
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
ข้อ 43 ให้ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด จัด ให้ มีป ระโยชน์ ต อบแทนอื่ นส าหรับ ข้า ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ แรงจูงใจ และเป็นสวัสดิการต่างๆ ในการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับ
ข้าราชการพลเรือน
ข้อ 44 องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์
ตอบแทนอื่นสาหรับข้าราชการองค์การและลูกจ้างขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ต่ากว่าที่กาหนดในมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้
บริ หารงานอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผลตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริ หารส่วนจั งหวัด กาหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นอาจกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น แก่
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มอีกได้
การกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเป็นการจ่ายให้ในลักษณะของ
สวัสดิการสาหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้นาเงินในส่วนที่เหลือจากกรณีที่
ค่าใช้จ่ ายเงิน เดือนและประโยชน์ต อบแทนอื่นไม่สูงกว่า ร้ อยละสี่สิบ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาใช้ แต่ทั้งนี้ วงเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการ
หรือลูกจ้างที่ได้รับแต่ละคนต้องไม่เกิน 5 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ข้อ 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับข้าราชการและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 44 ได้ดังต่อไปนี้
(1) ก าหนดประโยชน์ต อบแทนอื่น เป็ นประเภทเพิ่ ม ขึ้น ใหม่น อกเหนื อจากประเภทตาม ที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดและกาหนดอัตราค่าตอบแทน ตลอดทั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับประโยชน์ตอบแทนอื่นประเภทใหม่นั้น
(2) กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามประเภทที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด แต่กาหนดอัตราค่าตอบแทนสาหรับประโยชน์ตอบแทนอื่นประเภทนั้นให้ได้รับใน
อัตราที่สูงกว่าอัตราตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับ
การก าหนดประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พิ จ ารณา
กาหนดโดยค านึ ง ถึงสิ ทธิ ส วัส ดิ การที่ข้ าราชการและลู ก จ้างที่ได้ รับ ความจ าเป็ น ความเหมาะสม ภาระด้า น
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้เปรียบเทียบกับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอื่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการประเภทอื่นและภาคธุรกิจเอกชนประกอบด้วย
ข้อ 46 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามข้อ 45 แล้วให้เสนอ
เรื่องให้ ก.จ.จ. พิจารณา ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ให้คานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของข้ าราชการและลูกจ้างที่ได้รับ
ความจาเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้เปรียบเทียบกับข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการประเภทอื่นและภาคธุรกิจเอกชนด้วย
ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง และความเห็นให้ ก.จ.
พิจารณา เมื่อ ก.จ. พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศใช้บั งคับ
ต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับไม่ก่อนวันที่ ก.จ. มีมติให้ความเห็นชอบการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น
ข้อ 44 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 7 เมษายน 2548

- 18 ข้อ 47 การปรั บ ปรุ งการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับข้าราชการหรือลู กจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 45 (1) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากที่กาหนดไว้เดิม หรือการ
ยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 46
โดยอนุโลม
ข้อ 48 การปรั บ ปรุ งการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับข้าราชการหรือลู กจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 45 (2) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กาหนดไว้เดิม ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 46 โดยอนุโลม เว้นแต่ การกาหนดให้มีอัตราค่าตอบแทน
ลดลงต่ากว่าอัตราที่กฎหมายหรือระเบี ยบที่กาหนดไว้ส าหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับหรือการยกเลิ กการ
กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้นจะกระทามิได้
ข้อ 49 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 45 แล้ว หากปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นไม่
สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่นให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกาหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดาเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นที่กาหนด
ตามข้อ 45 (1) และ (2) เป็นลาดับแรก เพื่อมิให้ขัดหรือแย้ง และไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
การปรับปรุงหรือยกเลิกการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในข้อ 47 หรือข้อ 48 โดยอนุโลม
ข้อ 50 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตามที่ ก.จ. กาหนด
ข้อ 51 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะ
เศรษฐกิจ ตามที่ ก.จ. กาหนด
ข้อ 52 บาเหน็จ บานาญ ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด 4
การคัดเลือก
ข้ อ 53 การคั ด เลื อ ก หมายถึ ง การสรรหาบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้ดาเนินการได้ 4 วิธี ดังนี้
(1) การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่สอบแข่งขันได้ใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

- 19 (3) การสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในต่าง
สายงานหรื อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ในสายงานเดี ย วกั น หรื อ แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการต าแหน่ ง
ผู้ปฏิบัติงานให้ดารงตาแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(4) การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นในระดับควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ หรื อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นนอกระดับ
ควบสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ หรือตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือแต่งตั้งข้าราชการตาแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับสูงขึ้น

ข้อ 54 การดาเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้อง
สอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กาหนดในหมวดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ที่
ได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นผู้ดาเนินการแทนต้องดาเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และต้องเปิดโอกาสให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความ
ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีสิทธิเข้ารับการคัด เลือกด้วย โดยประกาศผลการคัดเลือกให้ดาเนินการ
อย่างเปิดเผย

ส่วนที่ 1
การสอบแข่งขัน
ข้อ 55 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีตาแหน่งว่างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี อาจสรรหา
ผู้มาด ารงต าแหน่งที่ว่า งอยู่โ ดยวิธี การจัดสอบแข่งขัน หรื อร้ องขอให้ค ณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดาเนินการสอบแข่งขันแทน เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สาหรับการบรรจุแต่งตั้งใน
ตาแหน่งที่ว่างต่อไป
ในกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นเจ้าของบัญชี
ในกรณี ค ณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็น หน่วยดาเนิน การ
สอบแข่งขัน ให้จังหวัดซึ่งเป็นศูนย์อานวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขตเป็นเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สาหรับการแบ่งภาค/เขตในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศกาหนด
ข้อ 56 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
(กสถ.) ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต ดังนี้
(1) ภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1.จังหวัดชัยนาท 2.จังหวัดนนทบุรี 3.จังหวัดปทุมธานี
4.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5.จังหวัดลพบุรี 6.จังหวัดสระบุรี 7.จังหวัดสิงห์บุรี 8.จังหวัดอ่างทอง
(2) ภาคกลาง เขต 2 ได้ แ ก่ 1.จั งหวั ดจั น ทบุ รี 2.จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา 3.จั งหวั ด ชลบุ รี
4.จังหวัดตราด 5.จังหวัดนครนายก 6.จังหวัดปราจีนบุรี 7.จังหวัดระยอง 8.จังหวัดสมุทรปราการ 9.จังหวัดสระแก้ว
(3) ภาคกลาง เขต 3 ได้ แ ก่ 1.จั ง หวั ด กาญจนบุ รี 2.จั ง หวั ด นครปฐม 3.จั ง หวั ด
ประจวบคีรี ขัน ธ์ 4.จั งหวัด เพชรบุรี 5.จังหวัดราชบุรี 6.จังหวัดสมุทรสงคราม 7.จังหวัดสมุทรสาคร
8.จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อ 54 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547
ข้อ 55 - 75 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555

- 20 (4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.จังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดชัยภูมิ 4.จังหวัดนครราชสีมา 5.จังหวัดบุรีรัมย์ 6.จังหวัดมหาสารคาม
(5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1.จังหวัดมุกดาหาร 2.จังหวัดยโสธร
3.จังหวัดร้อยเอ็ด 4.จังหวัดศรีสะเกษ 5.จังหวัดสุรินทร์ 6.จังหวัดอานาจเจริญ 7.จังหวัดอุบลราชธานี
(6) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่ 1.จัง หวัดนครพนม 2.จังหวัดบึงกาฬ
3.จังหวัดเลย 4.จังหวัดสกลนคร 5.จังหวัดหนองคาย 6.จังหวัดหนองบัวลาภู 7.จังหวัดอุดรธานี
(7) ภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่ 1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดน่าน
4.จังหวัดพะเยา 5.จังหวัดแพร่ 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7.จังหวัดลาปาง 8.จังหวัดลาพูน
(8) ภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่ 1.จังหวัดกาแพงเพชร 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดนครสวรรค์
4.จังหวัดพิจิตร 5.จังหวัดพิษณุโลก 6.จังหวัดเพชรบูรณ์ 7.จังหวัดสุโขทัย 8.จังหวัดอุตรดิตถ์ 9.จังหวัด
อุทัยธานี
(9) ภาคใต้ เขต 1 ได้แก่ 1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร 3.จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.จังหวัดพังงา 5.จังหวัดภูเก็ต 6.จังหวัดระนอง 7.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(10) ภาคใต้ เขต 2 ได้แก่ 1.จังหวัดตรัง 2.จังหวัดนราธิวาส 3.จังหวัดปัตตานี
4.จังหวัดพัทลุง 5.จังหวัดยะลา 6.จังหวัดสงขลา 7.จังหวัดสตูล
ข้อ 57 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน
(1) กรณี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ดาเนิ น การสอบแข่ ง ขั น ให้ มี ค ณะกรรมการ
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานและกรรมการจานวน 6 คน
โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)
ให้ค วามเห็น ชอบ ทั้ งนี้ใ ห้มีผู้แ ทนจาก ก.จ.จ. อย่า งน้อย 1 คน เป็น กรรมการ และให้มี หน่วยงานกลาง
ที่ ก.จ.จ. คัด เลือ กจากสถาบัน การศึก ษาหรือ หน่ว ยงานของรัฐ ที ่ เ ห็น สมควรเป็น ผู้ร ับ ผิด ชอบในการ
สอบแข่งขัน ทาหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสอบแข่งขันมีหน้าที่อานวยการสอบและดาเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จาเป็นโดยไม่
ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนกากับดูแลหน่วยงานกลาง
ที่ ก.จ.จ. คัดเลือกดาเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) กรณี องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมอบหมายให้ค ณะกรรมการกลางการสอบแข่งขั น
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดาเนินการสอบแข่งขันแทน ให้ กสถ. ประกอบด้วย
(ก) ผู้แทน ก.จ. ที่ ก.จ. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝุายละ 1 คน
(ข) ผู้แทน ก.ท. ที่ ก.ท. คัด เลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้แทนปลัดเทศบาล และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝุายละ 1 คน
(ค) ผู้แทน ก.อบต. ที่ ก.อบต. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้แทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝุายละ 1 คน
(ง) เลขาธิการ ก.พ.หรือผู้แทน
(จ) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ฉ) อธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอบแข่งขัน
(ช) ให้ร องอธิบ ดีกรมส่ง เสริม การปกครองท้องถิ่น ที่อ ธิบ ดีก รมส่ง เสริม การปกครอง
ท้อ งถิ่น มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

- 21 และให้อธิ บดี กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น แต่งตั้งข้า ราชการซึ่งมีตาแหน่งไม่ต่ากว่า ตาแหน่งประเภท
อานวยการระดับต้น หรือตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (ฉ) ให้ ค ณะกรรมการกลางข้ า รา ชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล คัดเลือกมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ที่มีค วามเหมาะสมเป็น ผู้รับ ผิด ชอบการสอบแข่งขัน และให้อธิการบดีหรือผู้แทนของมหาวิทยาลัย
ของรัฐที่ได้รับการคัดเลือกให้ดาเนินการจัดสอบแข่งขันเป็นกรรมการ โดยที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก
เท่านั้น มีหน้าที่ผลิตข้อสอบ การตรวจข้อสอบ ประมวลผลคะแนนสอบ หรืองานอื่นที่ กสถ. มอบหมาย
ในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กรรมการ
ตาม (1) - (7) ประชุมกันเพื่อคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
โดยให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดระเบียบขั้น ตอนและวิธีการปฏิบัติ ในกระบวนการบริหารจัดการสอบแข่งขัน
เพื่อให้จังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์อานวยการสอบแข่งขัน ในแต่ละภาค/เขต และมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
(2) ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชีภาค/เขต
(4) พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขต เป็นศูนย์อานวยการสอบแข่งขันและอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยอานวยการตามที่เห็นสมควร
(5) รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
(6) เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
ข้อ 58 หลักสูต รและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งระดับ
ต่างๆ ให้มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ภาคความรู้ค วามสามารถทั่วไป (ภาค ก) กาหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้
ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยให้คานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตาแหน่งดังนี้
(ก) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กาหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน
ให้ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับ ประเด็นใน
ข้อ ความหรือ เรื่อ งราว หรือ ให้วิเ คราะห์เ หตุก ารณ์ห รือ สรุป เหตุผ ลทางการเมือ ง เศรษฐกิจ หรือ สัง คม
หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่า จะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐ าน หรือให้ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปเหตุผลอย่างอื่นซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้
(ข) วิชาภาษาไทย กาหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน ให้ทดสอบความรู้และความสามารถ
ในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้
ภาษาในรู ป แบบต่ า งๆ จากค าหรื อ กลุ่ ม ค าประโยคหรื อ ข้อ ความสั้ น ๆ หรื อ ให้ ท ดสอบโดยการอย่า งอื่ น ที่
เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว
(ค) วิช าความรู ้พื้น ฐานในการปฏิบัติร าชการ กาหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน
ให้ท ดสอบความรู้เ กี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่า ด้วยการจัดตั้งและอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ระเบียบงานสารบรรณ และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) กาหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนหรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้จะรวมสอบเป็นวิชาเดียวหรืออย่างเดียว หรือแยกสอบเป็น สองวิชาหรือสองอย่าง แต่เมื่อรวม

- 22 คะแนนทุกแบบทดสอบแล้วต้องได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อจะทดสอบความรู้ความสามารถในทางใด
และโดยวิธีใด ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบด้วย
(3) ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) กาหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้ประเมิน
บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้
เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ความรู้ ที่ อ าจใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านใน หน้ า ที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง ให้ค ณะกรรมการประชุม เพื่อกาหนดช่วง
คะแนนสูงสุดต่าสุด ให้ชัดเจน กรณีกรรมการคนใดให้คะแนนต่างจากเกณฑ์ที่กาหนดให้ถือว่าเสียไปไม่ต้อง
นาไปคานวณกับคะแนนของคณะกรรมการอื่นแต่อย่างใด
การดาเนินการทดสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค อาจดาเนินการทดสอบในคราวเดียวกัน
หรือดาเนินการทดสอบภาคหนึ่ง ภาคใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน
ประกาศให้ชัดเจนในประกาศรับสมัครสอบด้วย
ข้อ 59 วิธีการดาเนินการสอบแข่งขัน ให้หน่วยดาเนิ น การสอบแข่งขัน สารวจตรวจสอบ
ตาแหน่งและอัตราว่างให้ถูกต้องและดาเนินการสอบแข่งขัน ดังนี้
(1) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ระบุรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้
(ก) ชื่อตาแหน่งและจานวนอัตราว่างที่บรรจุแต่งตั้ง
(ข) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบสาหรับตาแหน่งนั้น
(ค) เงินเดือนที่จะได้รับสาหรับตาแหน่งนั้น ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ
(ง) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
(จ) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
(ฉ) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(ช) เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง
(ซ) เรื่องอื่นๆ หรือข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรทราบ
(2) การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนั้นให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบ
ก่อนวั น ที่เ ริ่ มรั บสมัค รสอบไม่ น้อยกว่า 10 วัน ทาการและแจ้งให้จังหวัดทุก จังหวั ด หรื อจะประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้
(3) ให้ หน่วยด าเนิน การสอบแข่งขัน กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกั บ
การสอบวิธีการสอบแข่งขันและวิธีดาเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันนี้ได้เท่าที่จาเป็นและไม่ขัดต่อหลักสูตร
แล้ว ให้ประธานกรรมการประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
(4) ให้หน่วยดาเนิ นการสอบแข่งขันจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ หรือรับสมัครสอบทาง
อินเตอร์เน็ท โดยให้มีกาหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น
ที่จะต้องขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขัน ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขันเสนอประธานกรรมการ
เพื่ อ ประกาศขยายระยะเวลาการรั บ สมั ค รสอบได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 5 วั น ทาการแต่ ไ ม่ เ กิ น 15 วั น ทาการ
นับ ตั้ง แต่วัน ถัด จากวัน สุด ท้า ยของการรับ สมัค รสอบโดยจะต้องประกาศการขยายเวลานั้นก่อนวันครบ
กาหนดวันปิดรับสมัครสอบ
(5) ให้หน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า
10 วันทาการ

- 23 (6) การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน ในภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) และ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยต้องนา
คะแนนจากการสอบภาคความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป (ภาค ก) ภาคความรู้ค วามสามารถที่ใ ช้เ ฉพาะ
สาหรับ ต าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกั บตาแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลั ก
วิชาการวัดผลด้วย
(7) ให้ ผู้ ส มั ค รสอบเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มสอบแข่ ง ขั น ส าหรั บ การสมั ค รสอบตามอั ต ราที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กาหนด โดยอนุโลม ตามบัญชีอัตราค่าสมัครสอบแข่งขันแนบท้าย
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่จะเสนอให้ค ณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป
(8) เมื่อได้ดาเนินการสอบแข่งขันเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันรายงานผล
การสอบแข่งขันต่อหน่วยดาเนินการสอบแข่งขันและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ต่อไป
ข้อ 60 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(1) การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้จัดเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค
ค)มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบ
ได้คะแนนภาคความรู้ค วามสามารถเฉพาะสาหรั บตาแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ใ นลาดับที่สูงกว่า
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
(2) บัญ ชีผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ใ ห้ใ ช้ไ ด้ไ ม่เ กิน 2 ปี นับ แต่วัน ประกาศขึ้น บัญ ชี แต่ถ้า มีก าร
สอบแข่งขัน อย่า งเดี ยวกัน นั้น อีกและได้ขึ้น บัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ใหม่แล้ ว บัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ค รั้ งก่อน
เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้
มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กาหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ
หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้
ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่
กรณีบัญชี ผู้สอบแข่ง ขัน ได้นั้น มีอายุค รบตามที่ประกาศ หรือ วัน ที่ป ระกาศขึ้น บัญชีผู้สอบแข่ง ขัน ได้ใ หม่
แล้วแต่กรณี
ข้อ 61 เงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้ง
(1) การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ผู้นั้นจะต้องดารงตาแหน่ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 1 ปีไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้

ข้อ 59 (7) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556

- 24 อนึ่ ง เมื่ อ จั ง หวั ด เจ้ า ของบั ญ ชี ไ ด้ ส่ ง บุ ค คลใดไปเพื่ อ รั บ การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง แล้ ว องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะรับผู้นั้นเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง
(2) การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนั้น
หรื อต าแหน่ งอื่ นที่ก าหนดคุณวุฒิตามคุ ณสมบัติ เฉพาะสาหรับต าแหน่งตรงกั นกับคุ ณวุ ฒิที่ผู้ นั้นน ามาสมัครสอบ
แข่งขัน และเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่นกาหนด โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
(3) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทอื่นให้ระบุว่าจะรับโอนมาบรรจุ
แต่งตั้งในตาแหน่งที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งในระดับและการศึกษาเงินเดือนตามที่ประกาศไว้ เว้นแต่หน่วยดาเนินการ
สอบแข่งขัน จะประกาศเป็นการล่วงหน้าว่าจะรับโอนในตาแหน่งและระดับเดิม เทียบเท่า ที่ไม่สูงกว่าระดับใน
ระดับควบและอัตราเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
(4) การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้บรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

ข้อ 62 การอนุญาตให้ใช้บัญชี
(1) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได้
เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ไม่อาจอนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งได้ เมื่อบรรจุ
แต่งตั้งครบตามจานวนอัตราที่ว่างแล้วหากภายหลังมีตาแหน่งว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลาดับ
ถัดไปให้ดารงตาแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลาดับที่ที่สอบแข่งขันได้
(2) กรณี ค ณะกรรมการกลางการสอบแข่ ง ขั น พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ
สอบแข่งขัน สามารถอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ประสงค์จะขอ
ใช้บัญชีสอบแข่งขันดังกล่าวสามารถใช้บัญชีเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือตาแหน่งอื่นที่
กาหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้ นนามาสมัครสอบแข่งขันแต่ต้อง
เป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
โดยต้องเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีจะต้องมีพื้นที่อยู่
ในภาค/เขตที่กาหนดทั้งนี้จะต้องดาเนินการหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร้องขอให้คณะกรรมการ
กลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันแทนได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนครบ
จานวนแล้ว
(3) การอนุญาตให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นที่มีระดับเดียวกันหรื อระดับสูงกว่า
มาบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่มีระดับต่ากว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าตาแหน่งที่ขอใช้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
นั้น ต้องเป็นตาแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันกับตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และมีคุณ วุฒิที่เทียบได้ไ ม่ต่ากว่า
คุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงกันกับตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และในขณะบรรจุแต่งตั้ง
จะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหรือบัญชีของศูนย์ภาค/เขตในตาแหน่งนั้น
โดยผู้นั้นต้องสมัครใจไปดารงตาแหน่งที่มีระดับต่ากว่าด้วย
กรณีตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งในบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตไม่มี หรือบรรจุแต่งตั้ง
ครบทั้งบัญชีแล้ว ก็อาจใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งนั้นหรือตาแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ของภาค/เขตอื่นได้ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 63 การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

- 25 (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
(2) ผู้นั้ น ไม่ม ารายงานตัว เพื่ อรั บ การบรรจุเ ข้ า รั บ ราชการภายในเวลาที่ เ จ้ า ของบั ญ ชี ผู้
สอบแข่งขันได้กาหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
10 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ใน
ตาแหน่งที่สอบได้
(4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่ส่วน
ราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่ าด้วย
การรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหาร โดยไม่มีค วามเสียหายและประสงค์จะเข้า รั บราชการใน
ตาแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลาดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป
การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม (3) ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุจาเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลาดับสุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้
ข้อ 64 กรณีการพบทุจริตในการดาเนินการสอบแข่งขัน
กรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในระหว่างดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จั งหวั ด กรณีผู ้ด าเนิน การสอบแข่ง ขัน ทุจ ริต หรือ ส่อ ว่า ทุจ ริต ในการสอบแข่ง ขัน ฉบับ ลงวัน ที ่ 31
กรกฎาคม 2549
ข้อ 65 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรม ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นหน่วยดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ให้รายงานการดาเนินการสอบแข่งขันให้สานักงาน ก.จ.จ. ทราบ โดยส่งสาเนาแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 1 ชุด และสาเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ก่อนเริ่มรับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
(2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นให้รายงานต่อคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันโดยให้ส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) บัญชีกรอกคะแนน
1 ชุด
(ข) สาเนาประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
1 ชุด
(3) หากมี ก ารยกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ หรื อ ขึ้ น บั ญ ชี เ พิ่ ม เติ ม ให้ ร ายงาน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนับแต่วันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีนั้น
(4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอื่นๆ นอกจากที่กาหนดไว้เดิมให้รายงานคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลง
กรณีค ณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ให้รายงานผลต่อ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- 26 ข้อ 66 ยกเลิก
ข้อ 67 ยกเลิก
ข้อ 68 ยกเลิก
ข้อ 69 ยกเลิก
ข้อ 70 ยกเลิก
ข้อ 71 ยกเลิก
ข้อ 72 ยกเลิก
ข้อ 73 ยกเลิก
ข้อ 74 ยกเลิก
ข้อ 75 ยกเลิก

ส่วนที่ 2
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ข้อ 76 การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ตามข้อ 53 (2) เพื่อ
บรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถดาเนินการได้อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการแทนก็ได้
ข้ อ 77 การคั ด เลื อ กกรณี ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษที่ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งสอบแข่ ง ขั น ให้ ก.จ.จ. ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจพิจารณาดาเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติหรือ
วิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม โดยกาหนดดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้ดาเนินการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
(2) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง
ข้อ 78 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันได้ในกรณี ดังนี้
(1) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(2) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะ
ข้อ 76-84 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547

- 27 (3) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้
(4) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุ ได้เมื่อถึงลาดับที่ที่
สอบได้ เนื่องจากอยู่ใ นระหว่า งการรั บราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรั บราชการทหารและได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
(5) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
(6) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถและความชานาญสูงเข้า
รับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการ
ข้อ 79 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศตามข้อ 78 (1) หรือผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษา
ขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นโดยเฉพาะตามข้อ 78 (2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนดพร้อมหลักฐานการศึกษา
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด
(2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้แทน
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงหวัดเป็น กรรมการ
(3) ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด นอกจากนี้อาจใช้วิธีสัมภาษณ์
เพิ่มเติมอีกก็ได้ และในการจัดลาดับผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากาหนดให้ผู้มีคะแนนผลการเรียน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในลาดับต้น สามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน หรือพิจารณาบรรจุ
ตามองค์ประกอบอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 80 การคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ ตามข้อ 78 (3) ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
(1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับคัดเลือกสาหรับตาแหน่งนั้น เงินเดือนที่จะได้รับ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร แบบใบสมัคร คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ทั้งนี้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มรับสมัครคัดเลือก
และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้
(2) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนดพร้อมหลักฐานการศึกษาและ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกกาหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเสีย
ค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือก สาหรับตาแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
- ตาแหน่งระดับ 1 หรือตาแหน่งระดับ 2 ตาแหน่งละ 100 บาท
- ตาแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป ตาแหน่งละ 200 บาท

- 28 ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครเสร็จเรียบร้อย
ถูกต้องแล้ว
(3) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง จานวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
(4) ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบ
ข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่น ใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ในการนี้คณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ หรือกรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน
หรือกรรมการอื่นหรือเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ได้ตามความจาเป็น
(5) เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลาดับตามผล
คะแนนตาม (4) เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้ประกาศผลการคัดเลือกและบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่คัดเลือกตามลาดับต่อไป
(6) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่งว่างเพิ่มอีก
ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลาดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น หรื ออาจ
ดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 81 การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลาดับที่ที่สอบได้
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ 78 (4) ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร และหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหาร
ตามแบบที่กาหนด พร้อมด้วยสาเนาหลักฐานการศึกษาและสาเนาหลักฐานการรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร
(2) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่
มีค วามเสียหายและมารายงานตั วเพื่อขอรั บการบรรจุเ ข้า รั บราชการภายใน 180 วัน นับแต่วัน พ้น จาก
ราชการทหาร
(3) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตาแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ให้ดาเนินการ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้นได้
ข้อ 82 การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เนื่องจากได้มา
รายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตาม
กาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 78 (5) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจานงขอบรรจุเข้ารับราชการและ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
(2) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ
(3) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตาแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ให้ดาเนินการ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้นได้

- 29 ข้อ 83 การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญสูง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ในฐานะผู้ เ ชี่ ยวชาญ หรื อผู้ ช านาญการในองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด ให้ องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเป็ น
ผู้ดาเนินการคัดเลือก โดยดาเนินการตามที่กาหนดในประกาศกาหนดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชานาญการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 84 เมื่อได้มีการดาเนินการคัดเลือกตามที่กาหนดในประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เนินการดังต่อไปนี้
(1) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสาเนาประกาศรับ
สมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเริ่มรับสมัครคัดเลือกไม่
น้อยกว่า 7 วันทาการ โดยให้ส่งสาเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จานวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบด้วย
(2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานไปยังคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน 5 วันทาการนับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือดาเนินการ
คัดเลือกแล้วเสร็จ โดยให้ส่งสาเนาบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 1 ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอื่น ๆ นอกจาก
ที่กาหนดไว้เดิมให้รายงานสานักงาน ก.จ. โดยด่วนที่สุด

ส่วนที่ 3
การสอบคัดเลือก
ข้อ 85 ในการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งต่างสายงาน
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดไม่
สามารถดาเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดาเนินการ
สอบคัดเลือกแทนก็ได้ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นเจ้าของบัญชีสอบคัดเลือกและรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการสอบคัดเลือก
ข้อ 86 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก
(1) กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขั้นคณะหนึ่ง จานวน ๖ คน ประกอบด้วย
(ก) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน
(ข) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับตาแหน่งที่สอบ
คัดเลือก จานวน 2 คน
(ค) นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด หรื อรองนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ที่น ายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดาเนินการสอบคัดเลือกมอบหมาย
(ง) ท้องถิน่ จังหวัดหรือผู้ทที่ อ้ งถิ่นจังหวัดมอบหมาย
(จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ และมีผู้ช่วยเลขานุการ
ได้ไม่เกิน 2 คน
ข้อ 85-100 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

- 30 (2) กรณีร้องขอให้คณะกรรมการข้าราชการองคารบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดาเนินการ
สอบคัดเลือกแทน ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัด เลือก
ขึ้นคณะหนึ่ง จานวน 6 คน ประกอบด้วย
(ก) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน
(ข) หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับตาแหน่งที่สอบ
คัดเลือก จานวน 2 คน
(ค) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ง) ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 คน
(จ) เลขานุ ก ารคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ การบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด เป็น กรรมการและ
เลขานุการ ทั้งนี้ ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน
ข้อ 87 คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง กรรมการด้านอื่นๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจาเป็น
ข้อ 88 ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เ ท่าที่จาเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการกาหนดหลักสูตรและวิธีการดาเนิน การ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ แล้วให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกประกาศเป็นการทั่วไป
ข้อ 89 หลักสูตรและวิ ธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกในแต่ละ
ตาแหน่งให้เป็นไปตามที่ ก.จ. กาหนด โดยแจ้งเป็นหนังสือ
ข้อ 90 ให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบ
ไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ โดยระบุชื่อตาแหน่ง สายงาน และจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้ง คุณสมบัติของผู้มี
สิทธิ สมัครสอบ หลักสูตรและวิธี การสอบคัด เลือก กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เ ท่าที่จาเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการกาหนดหลักสูตรและวิธีก ารดาเนิน การ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ และข้อความอื่นที่ผู้สมัครสอบควรทราบ โดยปิดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนั้น
ไว้ในที่เ ปิด เผย ณ สถานที่รับสมัคร ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบคัดเลือก และแจ้งคณะกรรมการข้า ราชการ
องค์ก ารบริ หารส่ วนจั ง หวัด ทุ กจั งหวัด ทั้ งนี้ จะประกาศทางวิ ท ยุกระจายเสียง หรื อทางอื่น ใดตามความ
เหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้
ข้อ 91 ให้หน่วยงานดาเนินการสอบคัดเลือก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ และจะกาหนดให้
รับสมัครสอบทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกาหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
ข้อ 92 ผู้มี สิทธิ สมัค รสอบคัด เลื อก จะต้อ งเป็น ผู้มีคุ ณ สมบั ติค รบถ้วนตามที่กาหนดใน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
ข้อ 93 ให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่
น้อยกว่า 10 วันทาการ
ข้อ 94 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่
ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

- 31 ข้อ 95 การสอบคัดเลือก จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะ
กาหนดให้ผู้สมัครสอบสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ภาค
ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง ในคราวเดีย วกัน หรือ ดาเนิน การสอบภาคความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป ภาค
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 94 สอบใน
ภาคอื่นต่อไปก็ได้ เว้นแต่การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสาย
งาน ให้ดาเนิน การสอบคัด เลือกโดยทดสอบภาคความรู้ค วามสามารถที่ใ ช้เ ฉพาะตาแหน่งและ ภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง
ข้อ 96 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกทราบ เพื่อ
พิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิด การ
ทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกให้ยกเลิก การสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
หรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป
กรณี ห น่ว ยด าเนิน การสอบคัด เลื อกทุจ ริ ต หรื อ ส่อ ไปในทางทุ จริ ต ให้ ประธานกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้น
ข้อ 97 เมื่อได้ดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้สอบผ่านเรียงลาดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ในแต่ละภาค คะแนนรวมทุกภาคและลาดับที่ที่
สอบคัดเลือกได้ รายงานต่อหน่วยดาเนินการสอบคัดเลือก เพื่อดาเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ต่อไป
ข้อ 98 การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 94 ให้เรียงลาดับที่
จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่ าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า เว้นแต่การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้ง ให้ดารง
ตาแหน่งในต่างสายงาน ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง เท่ากันให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ในลาดับที่สูงกว่า
ทั้งนี้ ให้ประกาศขั้นบัญชีผ่านผู้สอบคัดเลือกจานวน 2 เท่า ของอัตราว่าง ตามที่ประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกโดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มีการบรรจุ
แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก
ข้อ 99 ยกเลิก
ข้อ 100 การดาเนินการสอบคัดเลือก ให้หน่วยดาเนินการสอบคัดเลือกดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสาเนาประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือก ๓ ชุด ไปยังสานักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนวันเริ่มรับสมัคร
สอบคัดเลือก ไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ

- 32 (2) เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้สาเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกและบัญชีกรอกคะแนน
จานวน 1 ชุด ไปยังสานักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ภายใน 5 วัน ทาการ
นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบคัดเลือก
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้าสอบ
กาหนด วัน เวลา และสถานที่ส อบ ประกาศผลสอบหรื ออื่น ๆ นอกจากที่กาหนดไว้เ ดิม ให้ร ายงานไปยั ง
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับการ
ประกาศเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 4
การคัดเลือก
ข้อ 101 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ตามข้อ 53 (4) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกในกรณีที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดไม่สามารถดาเนินการได้ อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดาเนินการแทนก็ได้ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลื อก จ านวนไม่น้ อยกว่า 7 คน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาหนด
ในกรณีตาแหน่งบริหารว่างลง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นส่วนรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
ก.จ.จ. อาจร้องขอให้ ก.จ. เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกและพิจารณาโอนย้ายตามข้อ 170 วรรคสองแทนก็ได้
ข้อ 102 การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ให้ดาเนินการได้ 4 กรณี ดังนี้
(1) การคัด เลือกข้า ราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นในระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ
(2) การคัด เลือกข้า ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับสูงขึ้น นอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(3) การคัด เลือกข้า ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวั ด เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับสูงขึ้น นอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(4) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ข้อ 103 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นในระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบ ตามข้อ 102 (1) ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริ หารส่วนจังหวัดดาเนิน การตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ภายใต้กรอบกาหนด ดังนี้
(1) ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามประกาศกาหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ข้อ 102-107 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547

- 33 (2) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น
(3) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดแบบประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
(2) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) สรุปความเห็นในการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
(4) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะผ่านการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ.กาหนดไว้เป็นมาตรฐาน
สาหรับข้าราชการพลเรือน
(5) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 104 การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งผู้ ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตามข้อ
102 (2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการ
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ภายใต้กรอบกาหนด ดังนี้
(1) ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามประกาศกาหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธาน และผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ โดยให้
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
(3) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของ
บุคคลและประเมินผลงานที่ผ่านมาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น
(4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กาหนดแบบ และวิธีการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งนี้จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
(5) เกณฑ์การตัดสินการประเมินว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะผ่านการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต้องมีมาตรฐานเทียบได้ ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ.กาหนดไว้เป็น
มาตรฐานสาหรับข้าราชการพลเรือน
(6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- 34 ข้อ 105 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับสูงขึ้นนอกระดับควบ สาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตาม
ข้อ 102 (3) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการ
การคัด เลือกตามวรรคหนึ่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดภายใต้กรอบกาหนด ดังนี้
(1) ข้าราชการผู้นั้น เป็ นผู้ มี คุณสมบัติ ครบถ้วนตามคุณสมบั ติเฉพาะสาหรั บตาแหน่งตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามประกาศกาหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(2) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
(ก) กรณีเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ
ตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะระดับ 7 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และผู้แทนราชการที่เกี่ยวข้องหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพนั้นโดยเฉพาะเป็นกรรมการ โดยให้หัวหน้าสานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการ
(ข) กรณีเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะระดับ 8 ขึ้นไป หรือ แต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ 9 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาชีพนั้น
โดยเฉพาะ หรือมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานด้านนั้นโดยเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการ
กลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ประกาศกาหนด
(3) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะของ
บุคคล และประเมินผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น
(4) ให้คณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2) กาหนดแบบและวิธีการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคล คุณลักษณะของบุคคลและประเมินผลงานตาม (3) โดยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน
(ข) หน้าที่ความรับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่งที่จะประเมิน
(ค) การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
(ง) เอกสารแสดงผลงานทางวิชาการในตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(จ) สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
(5) เกณฑ์การตั ด สิน การประเมิน ว่า ข้า ราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดที่จะผ่า นการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นต้องมีมาตรฐานเทียบได้ไม่ต่ากว่าที่ ก.พ. กาหนดไว้เป็น
มาตรฐานสาหรับข้าราชการพลเรือน
(6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 106 การคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่ งใน
ระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 102 (4) ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถดาเนินการได้อาจร้อง
ขอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดาเนินการแทนก็ได้
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริ หารส่วนจังหวัดดาเนิน การตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ภายใต้กรอบกาหนด ดังนี้

- 35 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่า 7 คน ซึ่งแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
(1.1) กรณีคัดเลือกตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
(1.1.1) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการ
ประธาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)
(1.1.2) ผู้แทนส่วนราชการใน ก.จ.จ. จานวน 2 คน
กรรมการ
(1.1.3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน
กรรมการ
(1.1.4) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้แทน
กรรมการ
(1.1.5) ท้องถิ่นจังหวัด
กรรมการ
(1.1.6) หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดหรือ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรืออาจารย์จากสถาบันการศึกษา
ที่มีระดับตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่ประเมิน
หรือเทียบเท่าที่ ก.จ.จ. แต่งตั้ง จานวน 1 คน
(1.1.7) ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการ
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง
(1.2) กรณีคัดเลือกตาแหน่งบริหารอื่นที่มิใช่ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกอบด้วย
(1.2.1)
(1.2.2)
(1.2.3)
(1.2.4)
(1.2.5)
(1.2.6)
(1.2.7)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.
ประธาน
ผู้แทนส่วนราชการใน ก.จ.จ. จานวน 2 คน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้แทน
กรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัด
กรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรรมการ
ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการ
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง
(2) เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ดาเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการประเมินหรือวิธีอื่น
ใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยกาหนดรายการ ดังต่อไปนี้
(ก) สมรรถนะหลักทางการบริหาร (150 คะแนน)
(1) วิสัยทัศน์และผลงาน
(70 คะแนน)
(ก) วิสัยทัศน์
จานวน 20 คะแนน
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือกผู้เข้า รับการ
คัดเลือก จะต้องจัดทาเอกสารเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก
(ข) ผลงานที่ประสบความสาเร็จในอดีต จานวน 25 คะแนน
ผู้ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งจั ด ทาเอกสารแสดงผลงานที่ ป ระสบ
ความสาเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนาไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น
หรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จานวนมากๆ หรือ
การคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถนาไปปฏิบัติจนประสบผลสาเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดทาเป็น
เอกสารนาเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทารวมกับวิสัยทัศน์ก็ได้)

ข้อ 106 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552

- 36 (ค) ความรอบรู้งานในหน้าที่ จานวน 25 คะแนน
ความรอบรู ้ ง านในหน้ า ที่ พิ จ ารณาจากความรู ้ ง านในหน้ า ที่ ข อง
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น กฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมาย
เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจั งหวัดในสายงานที่ปฏิบัติรวมทั้งความรู้เ กี่ยวกับเหตุก ารณ์ ปัจจุบันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(2) ความสามารถในการบริหาร
(30 คะแนน)
(ก) ความรอบรู้ในการบริหาร
จานวน 10 คะแนน
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น หลักการ
บริหารสมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ
(ข) ความชานาญการในการบริหาร จานวน 10 คะแนน
ความชานาญการในการบริหารพิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ์
ความเป็นผู้นาปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เข้ารับการ
คัดเลือก
(ค) การบริหารงานบุคคล จานวน 10 คะแนน
การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะในการสื่อสาร
การประสานสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น
(3) บุคลิกภาพและภาวะผู้นา (50 คะแนน)
(ก) ความอุตสาหะ จานวน 5 คะแนน
พิ จ ารณาจากความมี ม านะ อดทน และเอาใจใส่ ใ นหน้ า ที่ ก ารงาน
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร
(ข) มนุษยสัมพันธ์ จานวน 5 คะแนน
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ พิ จ ารณาจากความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ
แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อ รวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ
(ค) ความสามารถในการสื่อความหมาย จานวน 5 คะแนน
ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็น ที่เ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
(ง) ปฏิภาณไหวพริบ จานวน 5 คะแนน
พิจารณาความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือตอบคาถาม
ในสภาวการณ์คับขันทันทีทันใด ไม่จาเป็นต้องวัดความรู้
(จ) สร้างและประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กร จานวน 10 คะแนน
พิจารณาความริเริ่มสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กรโน้มน้าว
ผู้อื่นให้ยอมรับและมุ่งวิสัยทัศน์ขององค์กร
(ฉ) สนั บ สนุ น ผู้ อื่ น ทั้ ง ในด้ า นการให้ คาแนะนาและการให้ อานาจจานวน
10 คะแนน

- 37 พิจ ารณาจากการให้การสนับ สนุน ผู้อื่น ทั้ง ในด้า นการให้คาแนะนาและ
การให้อานาจให้สามารถเจริญก้าวหน้า และมีความชานาญการในการบริหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งใน
ระดับบุคคล ทีมงานและระดับองค์กรในด้านทัศนคติการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
(ช) ริเริ่มเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง จานวน 10 คะแนน
พิ จ ารณาจากการริ เ ริ ่ ม เป็ น ผู้ น าในการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ การให้การสนับสนุนผู้อื่นในองค์กรให้นาความคิด
ริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาปฏิบัติให้เป็นผลสาเร็จโดยมุ่งเน้นการสนับสนุน ด้านการกาหนดขอบเขต
ขั้นตอนและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง
(ข) คะแนนคุณสมบัติ
50 คะแนน
(1) เงินเดือน
10 คะแนน
(2) อายุราชการ
10 คะแนน
(3) ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน 10 คะแนน
(4) ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี
10 คะแนน
(5) วุฒิการศึกษา
5 คะแนน
(6) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง 5 ปี)
5 คะแนน
(3) คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกได้ตามความจาเป็น
(4) ให้คณะกรรมการคัดเลือกกาหนดวัน เวลา สถานที่ดาเนินการคัดเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัด เลือกได้เท่าที่จ าเป็น และไม่ขัด ต่อเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนี้ แล้วให้ประธานกรรมการ
ประกาศก่อนวันดาเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
(5) ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก โดยระบุรายละเอียดในเรื่องชื่อ
ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกสาหรับตาแหน่งนั้น วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร เกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และเรื่องอื่น ๆ หรือข้อความอื่นที่ผู้สมัครควรทราบ โดยให้ปิด
ประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มรับสมัครและจะประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้
(6) ให้คณะกรรมการคัดเลือกจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยให้มีกาหนดเวลารับสมัครเข้า
รับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ
(7) ข้ า ราชการผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตาม
คุณสมบัติ เฉพาะสาหรั บตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรั บสมัคร ตามประกาศ
กาหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และได้รับ
เงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอัตราเงินเดือนในระดับที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้น
(8) ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นประสงค์
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตาแหน่งนี้ จะต้องยื่นหนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ตนสังกัด
อยู่ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศการรับสมัคร
(9) ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกก่อนวันดาเนินการ
คัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
(10) ในการดาเนินการคัดเลือก ให้เลขานุการคณะกรรมการเสนอรายชื่อข้าราชการองค์การ
บริ หารส่วนจั งหวั ด ที่ส มัค รเข้า รั บ การคัดเลื อกในตาแหน่งที่ จะแต่ งตั้ง ซึ่งมี คุณ สมบัติค รบถ้ว นและอยู่ใ น

- 38 หลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ต่อคณะกรรมการ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
(ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตาแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าที่ของตาแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทางาน การควบคุมบังคับ
บัญชา ความสัมพันธ์กับตาแหน่งอื่น และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับงานของตาแหน่งที่จะแต่งตั้งอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์และจาเป็นต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่ง เป็นต้น
(ข) ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และประวัติส่วนตัวของผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทั้งประวัติการศึกษาการฝึกอบรม ดูงาน
ประสบการณ์ ความสามารถ ความชานาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงานสาคัญพิเศษหรือผลงานที่เป็นที่
ประจักษ์ในความสามารถของข้าราชการ ประวัติทางวินัยในอดีตของข้าราชการผู้นั้น ซึ่งควรเป็นข้อมูลที่เก็บ
อย่างเป็นระบบและได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ
(ค) ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจาปีของผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกทุกคน และความเห็นของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสม และความพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะ
เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งได้ให้ไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ
(11) ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนสัมภาษณ์ และคะแนนคุณสมบัติ แล้วจัดลาดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่าสุดและให้พิจารณาผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อน
ผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่า คะแนนรวมเท่ากันให้จัดลาดับผู้ที่คะแนน
เท่ากัน ดังนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ใดได้รบั แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
ตาแหน่งระดับปัจจุบันก่อน
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่งในตาแหน่งและระดั บพร้ อมกันให้พิจารณา
จากเงินเดื อนมากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน ให้พิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงกว่า
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน
(ช) ถ้ าได้ รั บเครื่ องราชอิ สริ ยาภรณ์ ในชั้ นเดี ยวกั นพร้ อมกั นให้ พิ จารณาผู้ ใดมี อายุ
มากกว่า
(12) เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการคัดเลือก
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลาดับตามผลคะแนน
ตามข้อ (11) โดยให้ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพื่อจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งที่คัดเลือกตามลาดับต่อไป
(13) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก ให้ดารงตาแหน่งบริหารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามลาดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(14) กรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่างและภายหลังมีตาแหน่งว่างเพิ่มอีก
ก็อาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลาดับที่ถัดไปตามประกาศผลการ
คัดเลือกนั้นให้ดารงตาแหน่งได้ หรื ออาจดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ใ นดุลยพินิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

- 39 ข้อ 107 เมื่อได้มีการดาเนินการคัดเลือกตามที่กาหนดในประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสาเนาประกาศ
รับสมัครสอบ 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า
7 วันทาการ โดยให้ส่งสาเนาประกาศรับสมัครสอบ จานวน 1 ชุด ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทราบด้วย
(2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานไปยังคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 5 วันทาการนับ แต่วันเลื่อนและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกตาม
ข้อ 103 ข้อ 104 หรือข้อ 105 หรือวันประกาศผลการคัดเลือกตามข้อ 106 โดยให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) สาเนาคาสั่งเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
1 ชุด
(ข) สาเนาบัญชีการกรอกคะแนน
1 ชุด
(ค) สาเนาประกาศผลการคัดเลือก
1 ชุด
(3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและอื่น ๆ
นอกจากที่กาหนดไว้เดิมให้รายงานสานักงาน ก.จ. โดยด่วนที่สุด

หมวดที่ 5
การบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ 108 การบรรจุ บุคคลเข้ารั บราชการเป็ นข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเพื่ อ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง
นั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรณีองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ในตาแหน่งใด อาจบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ โดยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อื่น หรือคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรื อส่วน
ราชการอื่นในตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการหรือตาแหน่งอื่นที่กาหนดคุณวุ ฒิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่กาหนดในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งนั้น
สาหรั บผู้สอบแข่งขัน ได้ตามบัญชีผู้สอบแข่งขัน ได้ใ นบัญชีของคณะกรรมการข้า ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นตามวรรคสอง แต่ไม่ประสงค์จะไปบรรจุ
แต่ งตั้งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอใช้บัญชียังถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขัน ได้ตามบัญชีคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม หรือตามบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถขอใช้บัญชีสอบแข่งขันในตาแหน่งที่มีระดับสูงกว่ามา
บรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่มีระดับต่ากว่า จากบัญชีการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
ขอใช้บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดได้ โดยมีเงื่อนไขว่าบัญชีการสอบแข่งขันต้องเป็นกลุ่ม
ตาแหน่งเดียวกัน ซึ่งมีคุณวุฒิเหมือนกันในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันในตาแหน่งนั้น ผู้
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งดังกล่าวต้องสมัครใจ โดยไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลาดับของ
บัญชีการสอบแข่งขัน
ข้อ 108 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด ลงวันที่ 7 เมษายน 2548

- 40 มิให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับในกรณี การบรรจุและแต่งตั้งตาม ข้อ 110 ข้อ 115
ข้อ 116 ข้อ 122 และข้อ 132
ข้อ 109 ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในลาดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ถ้า
ปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กาหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจาก ก.จ. อยู่ก่อนหรือภายหลังการสอบแข่งขันจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้นไม่ได้
ข้อ 110 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่ราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. อาจบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชานาญสูงเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 111 องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอขอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้
(1) ลั ก ษณะหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มี ค วามจ าเป็ น ที่
จะต้องใช้บุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชานาญงานในระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการหรือผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถและความชานาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน
(2) มีการกาหนดตาแหน่ งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชานาญการ เพื่อรองรับลักษณะหน้าที่ ความ
รับผิดชอบตาม (1) โดยพิจารณากาหนดระดับตาแหน่ง ให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพของงานในตาแหน่ง
นั้น ดังนี้
(ก) ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ 9
(ข) ตาแหน่งผู้ชานาญการ กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8
ข้อ 112 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ราชการที่จะต้อง
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชานาญการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เสนอเหตุผลและ
ความจาเป็น คาชี้แจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และความชานาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชานาญการ แล้วแต่กรณี และมีความเหมาะสมกับลักษณะงาน
ในตาแหน่งที่ขอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการทางาน และผลงานที่ได้ปฏิบัติมา
ตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ ให้ ก.จ.จ.พิจารณา
ในเหตุผลคาชี้แจงตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายละเอียด ดังนี้
(1) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตาแหน่งที่จะบรรจุ และระดับตาแหน่ง
(2) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตาแหน่งที่จะบรรจุ
(3) เหตุผลความจาเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้
(4) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้
ข้อ 113 กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ 112 แต่ยังมิได้
กาหนดตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชานาญการตามที่กาหนดในข้อ 111 (2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชานาญการขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากตาแหน่งอื่น ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อน ทั้งนี้ให้ดาเนิน การตามที่กาหนดในหมวด 2 ว่ าด้วยการกาหนดตาแหน่งหรือ การปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี

- 41 ข้อ 114 เมื่อ ก.จ.จ. ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ผู้ชานาญการ ในตาแหน่งใด ระดับใด แล้ว ให้กาหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับ โดยขั้นเงินเดือน
ที่จะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ากว่าจุดกึ่งกลางระหว่างขั้นสูงและขั้นต่าของอันดับเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ
ข้อ 115 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ ก.จ.จ. เห็นว่าไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขันอาจคัดเลือก
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้ในกรณีดังนี้
(1) การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ผู้ ไ ด้ รั บ ทุ น รั ฐ บาล ทุ น เล่ า เรี ย นหลวง หรื อ ทุ น ขององค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ
(2) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ ก.จ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
(3) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.จ.จ. อนุมัติให้ส่วนราชการใด
จัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ
(4) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่ส ามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึง ลาดับที่ที่
สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ ถูกยกเลิกไปแล้ว
(5) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจากได้
มารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตาม
กาหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
ข้อ 116 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระทาการใด ๆ ในระหว่าง
รับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ วอย่างร้ายแรง และผู้นั้นไม่เป็นผู้
ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในหมวด 1 หากประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม ภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วันพ้นจาก
ราชการทหาร ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่ง ให้มี สิทธิได้
นับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพื่อประโยชน์ตามประกาศนี้
และตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือนว่าผู้นั้น มิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ข้อ 117 เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนตาแหน่งในระดับเดียวกันไว้สาหรับ
บรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
ข้อ 118 ข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัดผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร
ตามข้อ 117 หากผู้นั้นประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมจะต้องยื่นคาขอพร้อม
ด้วยหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กาหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันพ้น
จากราชการทหาร
ข้อ 119 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร
ตามข้อ 118 หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และผู้นั้นได้พ้น จากราชการทหารโดยมิได้กระทาการใด ๆ ใน
ระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และผู้

- 42 นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อีกทั้งได้ผู้นั้นได้ยื่นคาขอบรรจุกลับเข้ารับราชการภายใน 180 วัน
นับแต่วัน พ้ น จากราชการทหาร ก็ให้ น ายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวั ดสั่ งบรรจุผู้ นั้นกลั บ เข้ารับราชการเป็ น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิมที่สงวนไว้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 1 ปี
ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและ
ในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น
ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหารเมื่อนาเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้า
รับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น
(2) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่
สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น
(3) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษของปีที่ไป
รับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ให้สั่งบรรจุผู้
นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพิ่มจากข้อ (2) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นสาหรับระยะเวลา
ที่คานวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคานวณครั้ง สุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน ให้พิจารณา
คานวณตามเกณฑ์ ข้อ (1) วรรคสอง
ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นั้น จะต้องไม่ได้รับ
ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับ
ตาแหน่งระดับเดิม
ข้อ 120 ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่า
นี้ขึ้นไปเป็ นคุณสมบั ติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นั้น
จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วย
ข้อ 121 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความ
เสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวั ดเดิม
ภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้นาความที่กาหนดไว้ในข้อ 118 และข้อ 119
มาใช้บังคับแก่ข้าราชการที่กล่าวถึงโดยอนุโลม
ข้ อ 122 ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ผู้ ใ ดได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้
ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในกาหนดเวลา
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติ งานดังกล่าว ให้สั่งบรรจุแ ละแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
ข้อ 123 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราชการ
ไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณากาหนดตาแหน่งในระดับเดียวกันสาหรับบรรจุผู้นั้น
กลับเข้ารับราชการภายในกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว

- 43 ข้อ 124 ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสาหรับการคานวณบาเหน็จบานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม จะต้องยื่ นคาขอ
บรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการทางานตามแบบที่กาหนด ก่อนวันสิ้นสุดกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 125 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารและประวัติการทางานตามข้อ 124
หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้ องและผู้นั้นมีประวัติในการทางานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความ
เสียหายและยื่นคาขอบรรจุกลับภายในกาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิม โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่ 6
เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้รับ
เงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งขั้น
ถ้ามีเศษของ 6 เดื อนที่ไปปฏิบัติง านเมื่อนาเศษที่ เหลื อ ไปรวมกับระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น
(2) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวครบ 1 ปี
ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัด โดยให้ได้รับเงินเดือนใน
อันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น
(3) ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไปเศษของปีที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน
ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมเพิ่มจากข้อ (2) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น
สาหรับระยะเวลาที่คานวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคานวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน
ให้พิจารณาคานวณตามเกณฑ์ ข้อ (1) วรรคสอง
ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นั้น จะต้องไม่ได้รับ
ประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งระดับเดิม
ข้อ 126 ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหากผู้ใดไม่เคย
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงาน
ดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วย
ข้ อ 127 ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ที่ อ อกจากราชการไปปฏิ บั ติ ง านตามมติ
คณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความ
เสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม
ภายในกาหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้นาความที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 124 และข้อ 125 มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม
ข้อ 128 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว และไม่ใช่ เป็น
กรณีออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าสมัครเข้ารับราชการและองค์การบริหารส่ วน

- 44 จังหวัดต้ องการจะรั บ ผู้ นั้ น เข้ารั บ ราชการ ให้ ผู้ ส มั ครกลั บเข้ารับราชการต้ องยื่นคาขอตามแบบ และเอกสาร
ประกอบ ดังนี้
(1) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่นขอกลับ
เข้ารับราชการ
(2) สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ
(3) หนังสื อรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเดิมซึ่งมี
ตาแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
(4) สาเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่จะบรรจุ
(5) สาเนาทะเบียนบ้าน
(6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(7) สาเนาหนังสือสาคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หรือหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน (ถ้ามี)
(8) สาเนาคาสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ
ข้อ 129 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารตามข้อ 128 และประวัติการ
รับราชการและการทางานทุกแห่งของผู้สมัคร และให้สอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา
ข้อ 130 การพิจารณาเพื่อบรรจุผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการให้พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือได้รับการยกเว้น
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะบรรจุ และแต่งตั้ง
ตามที่ ก.จ. กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือได้รับอนุมัติจาก ก.จ.
(3) กรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ ก.จ. กาหนดให้เป็นตาแหน่งที่มีระดับควบในสายงาน
ใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งระดับใดระดับหนึ่งที่เป็นระดับควบในสายงานนั้น ขึ้น
บัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตาแหน่งอยู่ และกรณีบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ ก.จ. มิได้กาหนดให้
เป็นตาแหน่งที่มีระดับควบต้องไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งนั้น ขึ้นบัญชี รอการเลื่อนระดับตาแหน่งอยู่ เว้นแต่
ผู้ ที่จ ะกลั บ เข้า รั บ ราชการนั้ น เป็ น ผู้ ที่ ออกจากราชการไปดารงต าแหน่ง ทางการเมือ ง หรือ สมั ครรับเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออกจากราชการเพื่อ
ติดตามคู่สมรสไปรับราชการ ณ ต่างประเทศ หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตาแหน่ง
ข้อ 131 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการตามที่ประกาศนี้ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและ
ให้ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นที่เคยได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ
ข้อ 132 การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ขอ
โอนมาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวด 8
ข้ อ 133 ผู้ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ตาแหน่งใดต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.จ. กาหนด

- 45 ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งให้หมายถึง
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง
กรณีมีเหตุผลความจาเป็น ก.จ. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มี
คุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งก็ได้
ข้อ 134 ผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ งใดในองค์การบริ หารส่วนจังหวัด หากภายหลังปรากฏว่า ขาดคุณ สมบัติหรื อ มีลักษณะ
ต้องห้ามโดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ หารงานบุค คลขององค์การบริ หารส่วนจั งหวัด เกี่ยวกั บคุณ สมบัติและลักษณะต้องห้า ม เบื้องต้น ของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณี
ต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหานั้นก็ ดี หรือกรณีบรรจุและแต่งตั้งจาก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันก็ดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน แต่
ทั้ ง นี้ ไม่ ก ระทบกระเทื อ นถึ ง การใดที่ ผู้ นั้ น ได้ ป ฏิ บั ติ ไ ปตามอ านาจและหน้ า ที่ และการรั บ เงิ น เดื อ นหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดที่จะได้ รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคาสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารั บ
ราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ 135 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งที่ก .จ.จ.
ยังมิได้กาหนดตาแหน่ง จะกระทามิได้
ข้อ 136 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 137 ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่
เกิน 9 เดือน และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องดาเนินการในรูปคณะกรรมการ และในกรณีที่ไม่
ผ่านการประเมินไม่ควรให้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.
ผู้ ใ ดถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อ เสมื อ นว่ า ผู้ นั้ น ไม่ เ คยเป็ น ข้ า ราชการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด แต่ ทั้ ง นี้ ไ ม่ ก ระทบกระเทื อ นถึ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ หรื อ การรั บ เงิ น เดื อ น
หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ 138 ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จาเป็น ต้องสอบแข่งขัน เข้ารับ ราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่ว นจังหวัดและ
ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบั ติงานซึ่งโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ข้อ 139 ภายใต้บังคับข้อ 148 (2) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามข้อ 138 ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเวลาหกเดือนนับแต่วันเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นต้นไป
ข้อ 134 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด ลงวันที่ 19 กันยายน 2550

- 46 ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดาเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างจริงจัง มีความ
เที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรรบุคคลเข้ารับ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 140 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้ ตามความเหมาะสม แต่ อย่ างน้ อ ยต้ องประกอบด้ ว ยความรู้ที่ ใช้ ในการปฏิบั ติห น้า ที่ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่น ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินัย
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด แล้วรายงานให้ ก.จ.จ. ทราบ
ข้อ 141 ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน การประพฤติตน
รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ 142 ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทารายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนเสนอผู้มี
หน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
ข้อ 143 ให้น ายกองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจานวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้ง
จากผู้มีหน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน
ข้อ 144 ให้คณะกรรมการทาหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ในข้อ
140 ทาการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลาสามเดือน
และประเมิน ครั้ งที่ส อง เมื่อ ทดลองปฏิบั ติห น้ าที่ ห น้า ที่ราชการครบหกเดื อน เว้น แต่ค ณะกรรมการไม่อาจ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้งได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลา
คลอดบุตร ลาปุวยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ
เตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้
ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ 148 (2) เมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ข้ อ 145 ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการให้ เ ป็ น ไปตามเสี ย งข้ า งมาก และในกรณี มี
กรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจทาความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้
ข้อ 146 เมื่อคณะกรรมการได้ดาเนินการตามข้อ 144 แล้วให้ประธานกรรมการรายงานผล
การประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้
(1) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ 140 ให้
รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วหรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตาม ข้อ 148 (2) แล้ว

- 47 (2) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ 140 ให้รายงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง
ข้อ 147 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานตามข้อ 146 (1) แล้วให้ ประกาศ
ว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบและรายงาน
ตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ ไปยัง ก.จ.จ. ภายในห้าวันทาการนับแต่วันประกาศ
ข้อ 148 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานตามข้อ 146 (2) ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 146 และมีคาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยความ
เห็นชอบของ ก.จ.จ. ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ได้รับรายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ และส่งสาเนาคาสั่ง
ให้ออกไปยัง ก.จ.จ. ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่มีคาสั่ง
(2) ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปจน
ครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่ งเป็นเวลาสามเดือน แล้วแต่กรณี
ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและคณะกรรมการทราบ เพื่อทาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการต่อไป
ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลาที่
ขยายแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้นั้นยังต่า
กว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีกให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ โดยนาความใน (1)
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 149 การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวันที่ผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย และให้นับวันเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้นของเดือนสุดท้ายแห่ง
ระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุด
ระยะเวลา
ข้ อ 150 ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ซึ่ ง อยู่ ใ นระหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการ ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอีก ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้
(1) กรณีได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับ เพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับตาแหน่งเดิมถ้า
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่
(2) กรณีย้ายไปดารงตาแหน่งในสายงานเดิม ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปดารงตาแหน่งในต่างสายงานให้เริ่ มทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่
(3) กรณีโอนมาดารงตาแหน่งใหม่ ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม

- 48 (4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อ
ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงานให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
ข้อ 151 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดแล้ว หาก
ภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่งอื่นในระดับเดียวกับตาแหน่งเดิมที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. แต่ ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึง
การใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอานาจหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับ
จากทางราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้รับเงินเดือนในขั้นที่
พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ตนมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ 152 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีตาแหน่งบริหารและตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีผู้ดารงตาแหน่งอยู่เดิมว่างลงหรือตาแหน่งว่างที่กาหนดขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานตาแหน่งว่างนั้นให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 7 วันนับแต่วันที่
ตาแหน่งว่างและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ว่างนั้น
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้ง
แทนตาแหน่งว่างให้รายงานเหตุผลความจาเป็นเพื่อ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ในการดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริ หารหรือตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ว่างตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ดาเนินการรับโอนข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารหรือตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระดับเดียวกับตาแหน่งที่ว่าง
ภายใน 15 วัน นับแต่ตาแหน่งว่าง
2. กรณีไม่ประสงค์จะดาเนินการตาม 1 หรือหากครบกาหนด 15 วันแล้วยังไม่อาจ
ดาเนินการสรรหาได้ ให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อดาเนินการสรรหาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(1) คัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งบริหารจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน ตามข้อ 170
(2) ให้ดาเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือก ตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้วย
การคัดเลือก แล้วแต่กรณี
(3) ให้ดาเนินการโดยการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดารงตาแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตาแหน่งบริหารโดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ
ต้นสังกัด ตามข้อ 180 วรรคสอง และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับตาแหน่งไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น

ข้อ 152 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 7 เมษายน 2548
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หมวด 6
การย้าย
ข้อ 153 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ดารงตาแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งอีกตาแหน่งหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในประเภทและ
ระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการย้ายไปดารงตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตรากาลังสามปี ผู้นั้น
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
(2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ 154 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้พิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็น
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหลัก และอาจพิจารณา
ความจาเป็นอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย
ข้อ 155 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ ดารงตาแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในสายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ ต้องเป็นตาแหน่งว่างในแผนอัตรากาลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตาแหน่ง
เดียวกัน
ข้อ 156 การย้า ยข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ผู้ดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในต่างสายงาน ให้กระทาได้
ในกรณีเป็นตาแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดารงตาแหน่งสายงานอื่นนั้นในประเภทและระดับ
เดียวกัน โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น แต่ไม่จาต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ งานนั้นหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาก่อน และให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคาร้องขอย้ายไปดารง
ตาแหน่งในสายงานอื่นนั้น ให้ใช้แบบประเมินตามที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(2) ให้ ผู้ บั งคั บบั ญชาของผู้ ขอรั บการแต่ งตั้ ง ได้ แก่ ผู้ อ านวยการกองหรื อเที ยบเท่ า ปลั ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเมินบุค คลเพื่อความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ตามแบบประเมิน
(3) ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นจะต้องได้คะแนนจากผลการประเมิน
ของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 สาหรับตาแหน่งที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะให้ทดสอบความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
(4) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตั้งเกินกว่าจานวนตาแหน่งว่างให้นาคะแนนผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทาบัญชีเรียงตามลาดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นควรกาหนด
รายการประเมินเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ ก็อาจพิจารณากาหนดเพิ่มเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากัน
ให้จัดเรียงตามลาดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกล่าวให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบการแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงลาดับที่ในบัญชีดังกล่าว
ข้อ 153 – 162 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- 50 ข้อ 157 กรณีการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น และ
ปัจจุบันไม่ได้ดารงตาแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้นั้นไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขัน
หรือสอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่ถูก
ยกเลิกด้วย
กรณีการย้ายได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยได้รับ
คุณวุฒิการศึกษาที่ขาดแคลนตามพื้นที่ที่ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนด
โดยได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนของเทศบาล หรือผู้ได้รับคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
คัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาหนด
ข้อ 158 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงาน
ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
และระดับเชี่ยวชาญ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและตรงตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่ง
ในตาแหน่งนั้นด้วย โดยต้องผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้
(1) กรณีการย้ายมาด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคล
และการปฏิบัติงาน
(2) กรณี การย้ ายมาด ารงต าแหน่ งในกลุ่ มงานที่ ไม่ เกี่ ยวข้ องเกื้ อกู ลกันต้ องผ่ านการประเมิ นบุ คคล
การปฏิบัติงาน และผลงาน
ข้อ 159 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น
ไปดารงตาแหน่ง ประเภทและระดับเดียวกันแต่ ต่างสายงาน ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งของตาแหน่งนั้น และจะต้องเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ส าหรั บ ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต รงตามวรรคหนึ่ ง หากมี ค วามประสงค์ จ ะย้ า ยต่ า งสายงานให้
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) และ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด
การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่ง ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปและประเภท
วิชาการไปดารงตาแหน่งสูงขึ้นในตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นหรือผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ท้ อ งถิ่ น ไปด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ในต าแหน่ ง ประเภทบริ ห ารท้ อ งถิ่ น ผู้ นั้ น จะต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น และมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกที่กาหนด”
ข้อ 160 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดารงตาแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในสายงาน ประเภทที่แตกต่างจากเดิมและระดับที่ต่ากว่าเดิม หรือย้ายข้าราชการองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด ในต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการท้ อ งถิ่ น หรื อ ประเภทบริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ สายงานผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ ให้กระทาได้ต่อเมื่อ ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งและผู้นั้น
ต้องสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- 51 ในการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณาโดยคานึงถึงเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
โดยให้ได้ รับเงิน เดื อนตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่ องการให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน
ข้อ 161 ในการสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในต่างสายงาน ให้คานึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการเลื่อน
ระดับสูงขึ้นด้วย ซึ่งอาจทาให้ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้นั้นมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งใน
สายงานที่แต่งตั้งใหม่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้
ข้อ 162 เมื่อมีคาสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใดแล้ว
ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งดังกล่าวให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้นั้นทราบในวันที่ไปรายงานตัวรับมอบหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นต่อไป
ข้อ 162/1 การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานบริหาร
ให้น ายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้า ราชการองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดเป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้งโดยจะต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งเดียวกัน สาหรับเลขที่ตาแหน่งให้คงไว้ที่เดิม
ส่วนระดับวิทยฐานะและอัตราเงินเดือน ให้ติดตามตัวบุคคลไปกาหนดในตาแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีนี้ให้
หมายรวมถึง การย้ายให้ดารงตาแหน่งที่ว่างด้วย
ข้อ 162/2 การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้ออกคาสั่งแต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งและสาขาวิชาเอกเดียวกัน สาหรับเลขที่ตาแหน่งให้
คงไว้ที่เดิม ส่วนระดับวิทยฐานะและอัตราเงินเดือน ให้ติดตามตัวบุคคลไปกาหนดในตาแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้ง
ซึ่งกรณีนี้ให้หมายรวมถึงการย้ายให้ดารงตาแหน่งที่ว่างด้วย
ในกรณีที่มีเหตุผลจาเป็นพิเศษที่ไม่อาจดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
ย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน โดยไม่จาเป็นต้องดารงตาแหน่งหรือ
สาขาวิชาเอกเดียวกันได้เป็นการเฉพาะราย

หมวด 7
การโอน
ข้อ 163 การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งไป
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง ให้โอนและ
แต่งตั้งจากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ในตาแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น หรือผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนั้น
ข้อ 163 (1) วรรคสอง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 20 กันยายน 2548

- 52 กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้ไปสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นแล้ว เมื่อประสงค์จะโอนไปดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้นั้น นายก
องค์ก ารบริ หารส่ว นจั ง หวัด ต้ องเสนอคณะกรรมการข้า ราชการองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดเพื่ อให้ ค วาม
เห็นชอบให้พ้นจากตาแหน่ง โดยออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งวันเดียวกันกับคาสั่งขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รับโอน เว้นแต่ผู้นั้นอยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
หรือกรณีอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรให้ชะลอการโอน
กรณี ต ามวรรคสอง คณะกรรมการข้ า ราชการองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด สามารถมี ม ติ
เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งคาสั่ง
รับโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จะรับโอน โดยไม่ต้องขอความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ทุ ก ครั้ ง แล้ ว รายงานคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ
(2) ผู้ได้ รั บ การคัดเลื อก โดย ก.จ.จ. ได้มี มติเห็ นชอบให้ องค์การบริห ารส่ วนจังหวัดรับโอน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมตามข้อ 170
(3) ผู้ขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตาแหน่งในตาแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกันระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ขอโอนมาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 178
ข้อ 164 ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่
จ าเป็ น ต้ อ งสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ เข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด หรื อ การแต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งใดในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้
หรือผู้ได้รั บการคัดเลือกนั้ นเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัดในสังกัดองค์การบริห ารส่ วนจังหวัดอื่น
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะบรรจุหรือแต่งตั้ งนั้น เสนอเรื่องการขอรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้นั้นเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน
สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือก แล้วแต่กรณี ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 165 ในการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับคัดเลือกใน
กรณีพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะ
รับโอนมีหนังสือแจ้งความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิม
ของผู้ที่จะโอนทราบและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนเสนอเรื่องการให้โอนข้าราชการผู้ที่
จะโอนไปนั้นให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ 179
ข้อ 166 ในการออกคาสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่จะรับโอน และการออกคาสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมตามมติของ ก.จ.จ. ของแต่ละแห่งตามข้อ 164 และข้อ 165 ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทั้งสองแห่งประสานกัน เพื่อออกคาสั่งการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ โดยกาหนดให้มีผลในวันเดียวกัน
ข้อ 167 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทีส่ อบแข่งขันได้
หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขันได้รับเงินเดือน ดังนี้
(1) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับเดิมและผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ากว่าหรือเท่าคุณวุฒิ
ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ได้รับอยู่เดิม

- 53 (2) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าเดิมและผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ากว่าหรือเท่า
คุณวุฒิ ให้ ไ ด้รั บ เงิ น เดือ นตามคุณวุฒิ แต่ห ากผู้ นั้ นได้รับ เงินเดือนสู งกว่าคุ ณวุฒิ ใ ห้ ได้รั บเงินเดือนในอันดั บ
เงิ น เดื อ นส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่ ส อบแข่ งขั น ได้ ห รื อ ได้ รั บ คั ด เลื อกในกรณี ที่ มีเ หตุ พิ เ ศษไม่ จ าเป็ น ต้ องด าเนิ น การ
สอบแข่งขัน ในขั้ น ที่เทีย บได้ตรงกัน กับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ล ะอันดับที่
ข้าราชการจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้
(3) กรณีแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิมและผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จ าเป็ น ต้องดาเนิ น การสอบแข่งขัน ในขั้น ที่เทียบได้ตรงกันกับ ขั้นเงิน เดือนของอัน ดับเดิม ตามตารางเทียบขั้ น
เงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้ และหากผู้นั้นได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่
ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้
หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขันนั้น
ข้อ 168 ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดาเนินการให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องดาเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิก็ ได้
หากมีการระบุเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ในประกาศสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันในครั้งนั้น
ข้อ 169 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบ
คัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันได้รับเงินเดือน ตามที่กาหนดใน
หมวด 3 ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วแต่กรณี
ข้อ 170 ภายใต้บังคับข้อ 163 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ เกิดประสิ ทธิภ าพในการบริ ห ารงานขององค์การบริหารส่ ว นจังหวัดเป็นส่ วนรวม เมื่อได้รับการร้องขอจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจประสานการโอนและมีมติให้
ความเห็นชอบให้รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่ประสงค์ขอโอน
มาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตาแหน่งบริหาร โดยให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และ
ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีตาแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดาเนิ นการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารที่ว่างในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนคณะหนึ่งจานวนไม่น้อยกว่า 7 คน
ข้อ 171 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ตามข้อ 170 ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้
(1) กรรมการใน ก.จ.จ.
เป็นประธานกรรมการ
(2) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นกรรมการ
(3) ผู้แทนหน่วยราชการ
เป็นกรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมการ
ข้อ 170 วรรคสอง, 171 - 175 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547

- 54 โดยให้กรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนทั้ง 3 ฝุาย ตาม (2) (3) และ (4) มีจานวนฝุายละเท่ากัน
และเมื่อรวมกับกรรมการคัดเลือกตาม (1) แล้ว ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 7 คน
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ 172 กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามข้อ 171 (2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีระดับไม่ต่ากว่าระดับของตาแหน่งที่
จะคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตาแหน่งนั้น
ข้อ 173 กรรมการคัด เลือ กเพื่อ พิจ ารณารับ โอนที่แ ต่ง ตั้ง จากผู้แ ทนหน่ว ยราชการ
ตามข้อ 171 (3) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ซึ่งเป็นส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการซึ่งมีระดับไม่ต่ากว่า
ระดับของตาแหน่งที่จะคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งในตาแหน่งนั้น
ข้อ 174 กรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 171 (4)
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการหรือ
ด้านกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นข้าราชการ หรือบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าว
ข้อ 175 เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนตามข้อ 171 วรรคสาม
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน ทาหน้าที่ในงานด้านธุรการต่างๆ
ของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 176 หลักเกณฑ์การคัดเลือก วิธีการคัดเลือก และการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อโอนตามข้อ 170 ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่ง
บริหารเพื่อแต่งตั้งให้มีระดับสูงขึ้นตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 177 ให้คณะกรรมการคัดเลือก ดาเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดและได้แจ้ง
ความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แล้วประกาศผลการคัดเลือกเสนอให้
ก.จ.จ. พิจารณารับโอน
ข้อ 178 ภายใต้บังคับข้อ 163 เพื่อประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหารส่ว นจังหวัดอาจโอน
สับเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตาแหน่งเดียวกันได้ โดยความสมัครใจของข้าราชการผู้โอน
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนดังกล่าว
แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ ยวข้องเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ. เมื่อ ก.จ.จ. ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และ
ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
การโอนข้าราชการองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจกระทาได้โดยความสมัครใจของผู้จะขอโอนและได้รับความยินยอมจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะรับโอนนั้น เมื่อ ก.จ.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

- 55 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
และได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคสองมาดารงตาแหน่งในระดับต่ากว่าเดิม
อาจกระทาได้ต่อเมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นสมัครใจและได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. ในการนี้
ก.จ.จ. ต้องพิจารณาโดยคานึงถึงเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยกาหนดให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่
ข้าราชการจะได้รับ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้ แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ 179 การโอนข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด ตามที่กาหนดในหมวดนี้ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคาสั่งรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังกล่าวให้ดารงตาแหน่ง
ที่สอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือก ตามข้อ 164 หรือตาแหน่งที่ ก.จ.จ. มีมติให้ความเห็นชอบให้
รับโอนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ตามข้อ 170 และข้อ 178 และ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมมีคาสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ให้
กาหนดวันที่ในคาสั่งรับโอนและคาสั่ง ให้พ้นจากตาแหน่งให้มีผลในวันเดียวกัน
การสั่งการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.
ข้อ 179 ทวิ กรณีการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอื่นหรื อข้าราชการประเภทอื่น เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับคาสั่งการรั บโอนข้าราชการ
องค์การบริ หารส่วนจั งหวัด ผู้ นั้นจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรื อส่วนราชการอื่น ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบ
ให้พ้นจากตาแหน่งโดยกาหนดวันออกคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเป็นวันเดียวกันกับคาสั่งรับโอน เมื่อมีคาสั่งรับโอนแล้ว
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ

หมวด 8
การรับโอน
ข้อ 180 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่
ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รับโอน
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่จะ
แต่งตั้งโดยกรณีพิเศษตามข้อ 115 (2) โดยให้ดารงตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้นและให้
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิสาหรับตาแหน่งนั้น เว้นแต่ ผู้นั้นได้รับ เงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับ
เงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม แต่ถ้าไม่มีขั้นเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม ให้ได้รับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนที่ได้รับอยู่เ ดิมตามตารางเปรียบเทียบ
ขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งท้ายประกาศนี้แต่ถ้าผู้นั้นได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับเงินเดือน
ในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั้น
ข้อ 179 ทวิ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 19 มกราคม 2547

- 56 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นตามวรรคหนึ่งมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตาแหน่งบริหาร ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจั งหวัดจากผู้ ได้รับการคัดเลื อกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามข้อ 152 (3) ข้อ 170 และ
ข้อ 176 โดยให้มาดารงตาแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
ข้อ 181 ในกรณี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มี เ หตุ ผ ลและความจาเป็ น อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ
ประโยชน์แก่ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขอรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
ที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญ ที่มีความประสงค์จะขอโอนมาแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ ก.จ.จ. โดยให้ชี้แจงเหตุผลความ
จาเป็น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทางาน และความชานาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโ ยชน์ที่
ทางราชการจะได้รับ เมื่อ ก.จ.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งรับโอน
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ระดับใด และจะให้ได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ ก.จ.จ. เป็นผู้กาหนดแต่จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชานาญในระดับเดียวกัน
ข้อ 182 การรับ โอนพนักงานส่ ว นท้องถิ่น อื่น หรือการรับ โอนข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 180 และข้อ 181 ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีคาสั่งให้รับโอนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ให้มีหนังสือแจ้ง
การรับโอนให้ส่วนราชการสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนออกคาสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งและหน้าที่ ทั้งนี้ ให้กาหนด
วันที่ในคาสั่งรับโอนและคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่งเป็นวันเดียวกัน
การออกคาสั่งรับโอนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้
ก.จ.จ. ให้ความเห็นชอบก่อน
ข้อ 183 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ตาแหน่งที่จะนามาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน
(2) ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้น
(3) ผู้ใดไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ใช้วุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือ
เที ยบได้ไ ม่ต่ ากว่ า นี้ ขึ้ น ไปเป็ น คุณ สมบั ติเ ฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ งมาก่ อ น หรือ ไม่ เ คยได้รั บ แต่ง ตั้ งโดยผลการ
สอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันให้ดารงตาแหน่งที่ต้องใช้วุฒิ ตั้งแต่
ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งสายงานที่จะรับโอน และบัญชี
สอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก
(4) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ต้องดาเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมินบุคคล
ผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน
(5) การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง
สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในตาแหน่งสายงานนั้นขึ้นบัญชี
รอการแต่งตั้งอยู่

- 57 ข้อ 184 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทางานของผู้ที่
โอนมาตามที่กาหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นนั้น เป็นเวลา
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หมวด 9
การเลื่อนระดับ
ข้อ 185 การเลื่อนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งนั้นได้ หรือจากผู้ได้รับคัดเลือก
เพื่อดารงตาแหน่งนั้น
ข้อ 186 การเลื่อนและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตั้งตามลาดับ
ที่ในบัญชีสอบแข่งขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกนั้น แล้วแต่กรณี สาหรับการเลื่อนและแต่งตั้งจาก ผู้ได้รับคัดเลือกให้
เลื่อนและแต่งตั้งตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และประวัติการรับราชการ
ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแล้ว
ข้อ 187 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นจากผู้สอบแข่งขันได้ ให้ได้รับแต่งตั้งได้ ดังนี้
(1) เลื่อนและแต่งตั้งผู้ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 และสอบแข่งขันเพื่อดารงตาแหน่งนั้นได้ ให้ดารงตาแหน่งนั้น
(2) การเลื่อนกรณีดังกล่าวจะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งได้ต่อเมื่อถึงลาดับที่ที่ ผู้น้ันสอบแข่งขันได้
ตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สาหรับเงินเดือนที่ได้รับให้เป็นไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
(3) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันให้ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก
(4) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้โดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.
ข้อ 188 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นจากผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ ดังนี้
(1) เลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ดารงตาแหน่งในสายผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) เลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดารงตาแหน่ง
ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(3) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ ก.จ. กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง และต้องเป็นผู้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งนั้น
(4) หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกให้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก
(5) ให้น ายกองค์การบริหารส่ ว นจังหวัดเป็นผู้สั่ งเลื่อนและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ส อบ
คัดเลือกได้โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.

- 58 ข้อ 189 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดารงตาแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็นตาแหน่งระดับควบจากผู้ได้รับคัดเลือก
(1) เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นต้น ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่า
และผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงาน ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 1 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 2 ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 3 ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 4 ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์และสายงาน
วิชาการสัตวแพทย์ ขึ้นดารงตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานนั้น
(2) เลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นสูง ได้แก่ เลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่า
ของอันดับเงินเดือนสาหรับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสายงานดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 3 ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 4 ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 5 ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ และสายงาน
วิชาการสัตวแพทย์ ขึ้นดารงตาแหน่งระดับ 6 ของสายงานนั้น
(3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ ก.จ. กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง
(4) ให้ดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและแบบ
ประเมินท้ายประกาศกาหนดนี้
(5) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นบันทึกความเห็นว่าควรเลื่อนระดับได้
ข้อ 190 การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ที่ดารงตาแหน่งระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขันให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
(1) ได้รั บ วุฒิ ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งในระดับที่สู งขึ้น โดยได้รับทุน
รัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนของ อบจ. ตามข้อ 115 (1)
(2) ได้รับวุฒิที่ ก.จ.กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตาม ข้อ 115 (2)
(3) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ให้ดาเนินการตามที่กาหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก
(4) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 191 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็น
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในตาแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 และระดับ 2

- 59 (1) ตาแหน่งในกลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของส่วน
ราชการ ตามบัญชีรายการจาแนกกลุ่มงานตาแหน่งฯ ท้ายประกาศนี้ ให้กาหนดตาแหน่งได้ถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี้
(ก) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ 1 – 3 หรือ 4
สาหรับระดับ 5 ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(ข) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 อาจปรับเป็นตาแหน่งระดับ 2 – 4 หรือ 5
สาหรับระดับ 6 ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(2) ตาแหน่งในกลุ่ ม งานเทคนิ ค เฉพาะด้ า น และกลุ่ ม งานที่ ใ ช้ ทั ก ษะและความชานาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจาแนกกลุ่มงานตาแหน่งฯ ท้ายประกาศนี้ ให้กาหนดตาแหน่งได้ถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังนี้
(ก) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ 1 – 3 หรือ 4 หรือ 5
(ข) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ 2 – 4 หรือ 5 หรือ 6
ทั้งนี้ การกาหนดตาแหน่งตามข้อ (1) และ (2) ระดับตาแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่า
ระดับของตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่ตาแหน่งนั้นสังกัด
(3) ก.จ.จ.เห็นชอบกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งตามข้อ (1) และ (2) ตามกรอบและ
แผนอัตรากาลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเว้นการจะปรับตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ 1 ให้เป็นระดับ 5 และตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ให้เป็นระดับ 6 ตามข้อ (1) ให้ดาเนินการ
ได้เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว และ
ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึง
ขนาดที่จะต้องปรับระดับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.จ.กาหนด
(4) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นให้ดาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 1 ระดับ การจะพิจารณา
ปรับระดับตาแหน่งใดให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งเพื่อเสนอ
ก.จ.จ.พิจารณาโดยใช้แบบประเมินตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
และระดับ 2) ซึ่งใช้สาหรับการปรับระดับตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ขึ้นเป็นระดับ 5 และตาแหน่ง
ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึ้นเป็นระดับ 6 เท่านั้น
(5) ในการดาเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ในชั้นแรกต้องมีคาบรรยายลักษณะงานของ
ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิมและที่กาหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
โดยการสัมภาษณ์ตัวข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงการสังเกตการทางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ข้าราชการผู้นั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
(6) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง ให้สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 4 ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 5 ของสายงานนั้น
(ค) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 5 ของสายงานนั้น
(ง) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 6 ของสายงานนั้น
(7) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้
(ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ ก.จ. กาหนด
ไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งในระดับที่จะแต่งตั้ง และ

- 60 (ข) เป็นผู้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ในระดับที่
ต่ากว่าระดับของตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 1 ระดับ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยไม่อาจนาระยะเวลา
ดารงตาแหน่งในสายงานอื่นมานับเกื้อกูลได้ เช่น จะเลื่อนเป็นนายช่างโยธา 6 ต้องเป็นนายช่างโยธา 5 มาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี เป็นต้น เว้นแต่ดารงตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 ที่มีลักษณะงานด้าน
เดียวกันกับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ตามบัญชีจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันที่ ก.จ. กาหนด ในกรณีที่
ระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ 2 ปี แต่นับรวมหลาย ๆ ช่วงเวลาแล้วครบ 2 ปี ให้นับเป็นเวลาการดารงตาแหน่งดังกล่าวได้และ
(ค) มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่แต่งตั้งตาม
คุณวุฒิของบุคคล และระดับตาแหน่งที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ
ตาแหน่งในสายที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1)
หรือเทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ตาแหน่งในสายงานที่เริม่ ต้นจากระดับ 2
- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

เลื่อนขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 4
ระดับ 5 ระดับ 6
9 ปี
8 ปี

11 ปี
10 ปี

13 ปี
12 ปี

6 ปี

8 ปี

10 ปี

7 ปี
6 ปี

9 ปี
8 ปี

- การนับระยะเวลาตามข้อ (ค) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารง
ตาแหน่งในสายงานอื่นซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่ ก.จ.กาหนด
มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่าดังกล่าวได้ตามบัญชีกาหนดกลุ่มตาแหน่งข้าราชการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
- การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ค) ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้นเท่านั้น และให้พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที่
ระบุไว้ใน ก.พ.7 เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยื่นขอ
บันทึกเพิ่มลงใน ก.พ.7 ก่อนจึงจะนาคุณวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้
(ง) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้
- เลื่อนระดับ 4 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่า อันดับ ท 3 ขั้น 3
และต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท 3 ขั้น 2
- เลื่อนระดับ 5 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ากว่า อันดับ ท 4 ขั้น 3
และต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท 4 ขั้น 2
- เลื่อนระดับ 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท 5 ขั้น 3
- เลื่อนระดับ 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท 6 ขั้น 3
(8) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตาแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้เสนอ ก.จ.จ.เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะ แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น ดังกล่าวและลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.จ.กาหนด
ข้อ 191 (7) (ง) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555

- 61 (ข) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
ประกอบด้ว ยปลั ดองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด เป็นประธาน และผู้อานวยการกองหรือหั วหน้าส่ ว นราชการที่
เทียบเท่ากองเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าสานักปลัดองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้
คณะกรรมการฯมีอานาจหน้าที่
- พิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการประเมินผลงาน กาหนดประเภท จานวน
ผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ประเมินในแต่ละตาแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะ
การปฏิบัติงานของตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
- พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่ ก.จ.จ. มอบหมาย
(ค) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไปตามวิธีการ
และแบบประเมินแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้
(9) ให้นายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัดเป็นผู้ สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
ก.จ.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้อ 192 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนดเป็น
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
(1) ตาแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 กาหนดเป็นตาแหน่งระดับ 4 - 5 หรือ 6(ว.)
หรือ 7(ว.) สาหรับระดับ 7(ว.) ให้มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ทั้งนี้ การกาหนดระดับตาแหน่งที่จะปรับปรุงต้องไม่สูงกว่าระดับตาแหน่งของหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกองหรือเทียบเท่าที่ตาแหน่งนั้นสังกัด
(2) ก.จ.จ. เห็นชอบกาหนดตาแหน่งและระดับตาแหน่งตามข้อ (1) ตามกรอบและแผน
อัตรากาลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเว้นการจะปรับตาแหน่งใดให้เป็นระดับ 7(ว.) ให้
ดาเนินการได้เมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ดังกล่าว และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่ งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมใน
สาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.จ.กาหนด
(3) การปรับระดับตาแหน่งให้สูงขึ้นให้ดาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 1 ระดับ การจะพิจารณาปรับ
ระดับตาแหน่งใด ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์หน้าที่ค วามรับผิดชอบของตาแหน่ง เพื่อเสนอ
ก.จ.จ. พิจารณาโดยใช้แบบประเมินตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3)
ซึ่งใช้สาหรับการปรับระดับตาแหน่งของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นเป็นระดับ 7(ว.) เท่านั้น
(4) ในการดาเนินการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ในชั้นแรกต้องมีคาบรรยายลักษณะงานของ
ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิมและที่กาหนดใหม่ และหากรายละเอียดของข้อมูลไม่ชัดเจน อาจต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
โดยการสัมภาษณ์ตัวข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงการสังเกต การทางานจริงในพื้นที่ การศึกษาจากเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ข้าราชการผู้นั้นรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
(5) หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง ให้สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
(ก) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 5 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 6 (ว) ของสายงานนั้น
(ข) เลื่อนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 6 ของสายงานใดที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 7 (ว) ของสายงานนั้น
(6) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันยื่นแบบประเมิน ดังนี้

- 62 (ก) เป็นผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนด
ไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง และ
(ข) มีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
ตามคุณวุฒิและระดับตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้
คุณวุฒิ
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

เลื่อนขั้นดารงตาแหน่ง
ระดับ 6
ระดับ 7
6 ปี
7 ปี
4 ปี
5 ปี
2 ปี
3 ปี

- การนับระยะเวลาตามข้อ (ข) อาจนาระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งใน
สายงานอื่น ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่ ก.จ.กาหนดมานับรวมเป็น
ระยะเวลาขั้นต่าดังกล่าวได้ตามบัญชีกาหนดกลุ่มตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน
- การพิจารณาคุณวุฒิตามข้อ (ข) ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้นเท่านั้นและให้พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ใน
ก.พ.7 เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องยื่นขอบั นทึกเพิ่มลงใน
ก.พ.7 ก่อนจึงจะนาวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้
(ค) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี้
- เลื่อนระดับ 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท 5 ขั้น 3
- เลื่อนระดับ 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท 6 ขั้น 3
- เลื่อนระดับ 8 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท 7 ขั้น 3
- เลื่อนระดับ 9 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ากว่า อันดับ ท 8 ขั้น 3
(7) วิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
(ก) ตาแหน่งที่ต้องมีการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งให้เสนอ ก.จ.จ.เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเมื่อผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นผู้มีผลงานและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ งสูงขึ้นดังกล่าวและลักษณะหน้ าที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตาแหน่งนั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสาคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.จ.กาหนด
(ข) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อคัดเลือก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน และผู้อานวยการกองหรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เทียบเท่ากองเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่
- พิจารณากาหนดแนวทางในการดาเนินการประเมินผลงาน กาหนดประเภทจานวน
ผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณ์ที่จะนามาใช้ประเมินในแต่ละตาแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะ
การปฏิบัติงานของตาแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง
- พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จ ะได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลตามที่ ก.จ.จ. มอบหมาย
ข้อ 192 (6) (ค) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555
ข้อ 192 (7) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 7 เมษายน 2558

- 63 (ค) การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงานให้เป็นไปตามวิธีการ
และแบบประเมินแนบท้ายประกาศนี้
(8) ให้น ายกองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเป็นผู้ สั่งเลื่อนและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
ก.จ.จ. และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ
ข้อ 193 การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารให้ดารงตาแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้เมื่อมีตาแหน่งในระดับนั้นว่าง โดยวิธีการคัดเลือกตามที่
กาหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก
ข้อ 194 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารระดับ 7 ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
(2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 7
(3) ได้ดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
(4) ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
ข้อ 195 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารระดับ 8 ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
(2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 8
(3) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
ข้อ 196 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารระดับ 9 ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
(2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 9
(3) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาในระดับดีขึ้นไป
ข้อ 196/1 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหารระดับ 10 ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) มีคุณ สมบัติ ต รงตามคุณ สมบัติเ ฉพาะสาหรั บตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้ใ น
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(2) ต้องเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่ง ดารงตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
(3) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 10
(4) ในรอบปีที่แล้วมาจนถึงวันแต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่า ภาคทัณฑ์หรือ
ต้องโทษในคดีอาญาหรือถูกฟูองคดีอาญา เว้นแต่ความคิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(5) ได้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการคั ด เลื อ กที่ ค ณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
ข้อ 196/1 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

- 64 ข้อ 197 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารให้ดารง
ตาแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดาเนินการตามหลั กเกณฑ์และ เงื่อนไขการ
คัดเลือกที่กาหนดในหมวด 4 สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้แบบประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัดที่
กาหนดในหมวด 12
ข้อ 198 การแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารให้ดารงตาแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้นในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 193 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เลื่อนและแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของ
ก.จ.จ.และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก
ข้ อ 199 การก าหนดให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นส าหรั บ ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน ที่กาหนดในหมวด 3
ข้อ 200 การเลื่อนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่า
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีคาสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟูองร้องคดีอาญาขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่
สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้นั้นได้เป็นต้นไป

หมวด 10
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้อ 201 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
และปฏิบั ติร าชการมีป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ดประสิ ท ธิผ ลในระดับ อัน เป็ น ที่พ อใจของทางราชการถือ ว่า ผู้ นั้ น มี
ความชอบ จะได้รั บ บ าเหน็ จ ความชอบซึ่งอาจเป็ นคาชมเชย เครื่องเชิดชูเกีย รติ รางวัล หรื อการได้เลื่ อนขั้ น
เงินเดือนตามควรแก่กรณี
ข้อ 202 การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นข้ า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
พิจารณาโดยคานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมาความสามารถ
และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
ข้อ 203 การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่
กาหนดในหมวดนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา
ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้ง
ให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้
ข้อ 204 ในหมวดนี้
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
“ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
“ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี
ข้อ 204 - 220 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- 65 ข้อ 205 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ข้อ 206 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เลื่อนปีละสองครั้ง
ดังนี้
(1) ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบั ติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน
ในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(2) ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน
ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป
ข้อ 207 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูง
ของอันดับหรือระดับเงินเดือนสาหรับประเภทตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
ข้อ 208 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ในครึ่ งปี ที่ แล้ วมาได้ ปฏิ บั ติ งานตามหน้ า ที่ ของตนด้ วยความสามารถ และด้ วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 205 แล้ว
เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือ
ได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(6) ในครึ่งปีที่แล้วมาสาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(7) ในครึ่ งปี ที่ แล้ วมาส าหรั บผู้ ได้ รั บอนุ ญาตให้ ลาติ ดตามคู่ สมรสไปปฏิ บั ติ ราชการ หรื อ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่
รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลา
ที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาปุวยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน
หกสิบวันทาการ

- 66 (ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริ ยาที่คลอดบุตร เฉพาะวัน ลาที่มีสิทธิไ ด้รับเงิน เดือนระหว่างลา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวย ให้นับเฉพาะ
วันทาการ
ข้อ 209 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนึ่งขั้น ในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 208
และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดาเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้
การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(5) ปฏิบัตงิ านตาแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบากเป็นพิเศษ และงานนั้น
ได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จเป็นผลดียิ่ง
แก่ประเทศชาติ
ข้อ 210 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 208
และข้อ 209 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการตามข้อ 205 มาเป็นหลัก
ในการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นครั้ ง ที่ ห นึ่ ง และครั้ ง ที่ ส อง โดยพิ จ ารณาประกอบกั บ ข้ อ มู ล การลา
พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณา
อื่นๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้ นพร้ อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
ข้อ 211 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ 208 (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตาม
ข้อ 208 (5) หรือ (6) หรือ (7) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา

- 67 ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดโอน เลื่อนตาแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่
ไปช่วยราชการในหน่วยราชการอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลา
ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 208 (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นาผลการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกตาแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 212 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 210 ประกอบกับข้อ 220 ถ้า เห็น ว่า ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 208 และ
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้ าเห็นว่าข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 209 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์
ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้นแต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพราะมี
ข้อจากัดเกี่ยวกับโควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจากัดเกี่ยวกับจานวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอาจมีคาสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจานวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ใน
โควตาร้อยละ 15 ของจานวนข้าราชการที่ครองตาแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม
ข้อ 213 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 208 (9) (ช) หรือ
ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ 208 (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนได้
ครั้ งละไม่เ กิน ครึ่ งขั้น ทั้งนี้ ให้มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิ ธี การประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน
ข้อ 214 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะนาเอาเหตุที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟูองคดีอาญา
มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นไม่ได้
ข้อ 215 ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า
โทษภาคทัณ ฑ์และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เ กี่ยวกับการปฏิบัติหน้า ที่ราชการ
หรื อความผิด ที่ทาให้เ สื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ร าชการของตน ซึ่งมิใ ช่ความผิดที่ไ ด้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทาความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนซ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทาความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้
ข้อ 216 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลทาให้
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในประกาศนี้ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดนี้
ข้อ 217 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ

- 68 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้ นเพื่อประโยชน์ในการ
คานวณบาเหน็จบานาญในวันที่ 30 กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ
ข้อ 218 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้น
ถึงแก่ความตาย
ข้อ 219 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ที่จะได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 208 เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทางานสาย
ตามที่กาหนด หรือเหตุจาเป็นนอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนาเสนอ ก.จ.จ. พร้อมด้วยเหตุผล เพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.จ.จ. เห็นชอบด้วย จึงจะ
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
ข้อ 220 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้า ราชการองค์การบริ หารส่วนจั งหวัด เพื่อ ทาหน้า ที่พิ จารณาและเสนอความเห็ น เกี่ ยวกั บการเลื่ อนขั้ น
เงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็น กรรมการด้วย
และให้ข้ าราชการองค์ การบริ หารส่วนจั งหวั ดที่ รั บผิ ดชอบงานการเจ้ าหน้ าที่ ขององค์การบริ หารส่ วนจั งหวัด เป็ น
เลขานุการ
ข้อ 221 การกาหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 222 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการ
คานวณบาเหน็จ บานาญ ทั้งนี้ ให้นากฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ 223 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความตาย
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้
กาหนดรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความตาย และประวัติการรับราชการ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความตาย
(2) รายงานเหตุที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นถึงแก่ความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ 221 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

- 69 (3) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณี พิเศษเพื่อประโยชน์ใน
การคานวณบาเหน็จ
(4) สาเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย
(5) เอกสารอื่นๆ ที่มีความจาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ 224 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานดังกล่าวแล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จานวนไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของ
ข้าราชการผู้ถึงแก่ความตายเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จ
ข้อ 225 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษตามข้อ 223 โดยให้พิจารณา ดังนี้
(1) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ นั้นถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
(2) เหตุที่ทาให้ถึงแก่ความตาย มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ตายหรือ
จากความผิดของผู้ตาย
(3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการ
คานวณบาเหน็จ
ข้อ 226 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตาม ข้อ 225 แล้วให้เสนอความเห็นในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความตายเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการ
คานวณบาเหน็จ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณา
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษและ
ความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 227 การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอานาจสั่ง
ตามมติของ ก.จ.จ. ตามข้อ 226 โดยให้มีผลเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จเท่านั้น

หมวด 11
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
ข้อ 228 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดส่วนราชการเพื่อรองรับอานาจหน้าที่ตามที่
กาหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่กาหนดอานาจหน้าที่ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความต้องการ และ
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้
(1) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(3) สานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ข้อ 228 วรรคสอง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555

- 70 ข้อ 229 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกาหนดกองหรือส่วนราชการที่เ รียกชื่อ
อย่างอื่น ตามข้อ 228 วรรคสอง (2) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความจาเป็นในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
(1) กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) กองแผนและงบประมาณ
(3) กองคลัง
(4) กองช่าง
(5) หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ให้ส่วนราชการตาม (1) – (4) มีฐานะเป็นกองหรือสานัก และ (5) เป็นส่วนราชการ
ที่มีฐานะต่ากว่ากองหรือเทียบเท่ากอง โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 230 ภายใต้บังคับข้อ 228 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศกาหนดกองหรือส่วน
ราชการอื่นได้ตามความเหมาะสม และความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 231 ในการประกาศกาหนดกองหรือส่วนราชการตามข้อ 230 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทาเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นภายในกรอบที่กาหนด ดังนี้
(1) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และราชการที่ มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทาระเบียบวาระ
การประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด หรือ
กรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับการประชุม การตั้งกระทู้ถาม
ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติและสิทธิสวัสดิการ ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(3) กองแผนและงบประมาณ มีห น้ าที่ค วามรับผิ ด ชอบเกี่ย วกับ งานวิเคราะห์ นโยบายและ
แผนงานการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรั ฐมนตรี กาหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี การตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานและโครงการ การจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย
(4) กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน เงินบาเหน็จ
บานาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่ างๆ การจัดทาบัญชีทุก
ประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี
งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 229 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555

- 71 (5) กองช่าง มีหน้ าที่ความรับผิ ดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(6) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชีเอกสารการ
เบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชีงานตรวจสอบพัสดุและการ
เก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 232 การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศจัดตั้งขึ้นให้กาหนดให้ครอบคลุม
ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่กฎหมายกาหนดหรือภารกิจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้องปฏิบัติ และการกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและไม่ซ้าซ้อนระหว่าง กอง
หรือส่วนราชการต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด นั้น
ข้อ 233 การแบ่งส่วนราชการภายใน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองหรือ ส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดแบ่งส่วน
ราชการภายในได้ตามความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
(1) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ให้พิจารณาจัดแบ่งตามความเหมาะสมและความจาเป็นตาม
ภารกิจหน้าที่และปริมาณงานของส่วนราชการนั้น โดยจัดแบ่ง ฝุาย กลุ่มหรือชื่องานอื่นใดเป็นจานวนเท่าใดตามที่
เห็นสมควรและเป็นที่เข้าใจได้ถึงภารกิจหน้าที่ของฝุายหรือกลุ่มงานนั้น
(2) การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่ วนราชการภายในที่ได้จัดแบ่งนั้น จะต้อง
กาหนดให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกับส่วนราชการอื่น และต้องอยู่ภายในกรอบอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กองหรือส่วนราชการนั้น
ข้อ 234 การประกาศกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนดอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 231 และข้อ 233 ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จัดทาเป็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วเสนอให้ ก.จ.จ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อ
ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงนามในประกาศใช้บังคับต่อไป
ข้อ 235 การจัดตั้งกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขึ้นใหม่ เพื่อรองรับภารกิจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือการปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีการ
จัดตั้งกอง หรือส่วนราชการขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอเหตุผลความจาเป็น และร่างประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนดกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่ เพื่อให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้
มีรายการ ดังนี้
(1) เหตุผล ความจาเป็นที่ต้องจัดตั้งกองหรือส่วนราชการขึ้นใหม่
(2) ชื่อกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(3) อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการ นั้น
(4) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อ (3) คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดต้องจัดตั้งเป็น
หน่วยงานระดับกองและกาหนดอัตรากาลังข้าราชการในส่วนราชการนั้น

- 72 (5) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนดส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่ โดยกาหนด
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการจัดแบ่งส่วน ราชการภายในตาม
ข้อ 234
ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ได้คานึงถึงภารกิจอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายกาหนดลักษณะงานคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และความจาเป็นความเหมาะสม
ตลอดทั้งอัตรากาลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 236 เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณาและ
มีมติให้ความเห็นชอบในการขอจัดตั้งหรือปรับปรุงการกาหนดส่วนราชการตามข้อ 235 แล้ว ให้เสนอขอความ
เห็นชอบในการกาหนดตาแหน่งใหม่และกรอบอัตรากาลังในกองหรือส่วนราชการนั้นต่อคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดส่งรายละเอียดตามรายการใน
ข้อ 235 (1) – (5) พร้อมทั้งกรอบอัตรากาลังข้าราชการในกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งใหม่และตารางวิเคราะห์
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลก่อนและหลังการจัดตั้งกองหรือส่วนราชการใหม่ประกอบการพิจารณา
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกาหนดกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งใหม่ และกรอบ
อัตรากาลัง ที่ไ ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ) และ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในคราวเดียวกัน
ข้อ 237 อานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในการควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 238 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์ การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนดแนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และลาดับความสาคัญของแผนการปฏิบัติราชการ
ประจาปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รวมทั้งกากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการปฏิบัติราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะให้มีรองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ในกรณี ที่มีร องปลั ดองค์การบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ให้ รองปลั ดองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดเป็ น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจหน้าที่ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มอบหมาย
ข้อ 239 ในสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดคนหนึ่ง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
ข้อ 236 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 31 มกราคม 2549

- 73 ข้อ 240 ในกองหรื อ ส่ ว นราชการที่ เรีย กชื่ ออย่ างอื่น มีผู้ อ านวยการกองหรือ หั ว หน้า ส่ ว น
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและลู กจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกองหรือส่วนราชการนั้น
ข้อ 241 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่ วนจังหวัด การกาหนดให้ตาแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งใดที่มิได้กาหนดไว้ตามประกาศนี้ บังคับบัญชาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการใด ฐานะใด ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายโดยทา
เป็นหนังสือ
ข้อ 242 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบอานาจในการสั่ง การอนุญาตการอนุมัติ
หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงปฏิบัติ หรือดาเนินการตามกฎหมายใด ให้ผู้ดารง
ตาแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการ หรือการดาเนินการอื่นที่ผู้ดารงตาแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ หรือดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือคาสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งใด หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กาหนดเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้า มเรื่องการมอบอานาจไว้
ผู้ดารงตาแหน่งนั้นอาจมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริห ารส่วนจังหวัดอาจมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(2) ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น อาจมอบให้ข้าราชการ
ในกองหรือส่วนราชการนั้น
การมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองให้ทาเป็นหนังสือ
ข้อ 243 เมื่อมีการมอบอานาจตามข้อ 242 โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอานาจมีหน้าที่ต้องรับ
มอบอานาจนั้นและจะมอบอานาจนั้นให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
ข้อ 244 ในการมอบอานาจตามข้อ 242 วรรคสอง (1) และ (2) ให้ผู้มอบอานาจพิจารณาถึง
การอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพ
ของตาแหน่งของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอานาจตามวัตถุประสงค์ของการ
มอบอานาจดังกล่าว
เมื่อได้รับมอบอานาจแล้ว ผู้มอบอานาจมีหน้าที่กากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ
อานาจ และให้มีอานาจแนะนาและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอานาจได้
ข้อ 245 การรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 246 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่ไม่มีปลัดองค์ การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจั งหวัด เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามี
รองปลัดองค์การบริหารส่ วนจังหวัดหลายคน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดคนใด คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทน

- 74 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หรือกรณีที่ไม่มี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอาวุโสตามแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน
ข้อ 247 ภายใต้ บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ในกรณี ที่ไม่มีผู้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในกองหรือส่วนราชการนั้นคนใด
คนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้ แต่เพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ในกองหรือส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนได้
ข้อ 248 ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่มีผู้ดารงตาแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบหมายหรือมอบ
อ านาจให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น ปฏิ บั ติ ร าชการแทน ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนมี อ านาจหน้ า ที่ เช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ซึ่ ง
มอบหมายหรือมอบอานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งใดเป็นกรรมการ หรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด
ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอานาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผู้ดารงตาแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนด้วยแล้วแต่กรณี
ข้อ 249 การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามที่กาหนดในประกาศนี้ ไม่กระทบกระเทือนอานาจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นผู้บังคั บบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เป็น
ผู้รักษาราชการแทนตามอานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดารงตาแหน่งรองพ้นจากความเป็น
ผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่
ข้อ 250 ในกรณีที่ตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งอื่นว่างลงหรือผู้ดารง
ตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้มีการกาหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการ
รักษาราชการแทน ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุดให้
รักษาการในตาแหน่งนั้นได้
ผู้รักษาการในตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอานาจหน้าที่ตามตาแหน่งที่รักษาการนั้นในกรณีที่มี
กฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคาสั่งผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้น เป็นกรรมการ หรือให้มีอานาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการในตาแหน่งทาหน้าที่กรรมการ
หรือมีอานาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการในตาแหน่ง แล้วแต่กรณี

ข้อ 246 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ข้อ 247 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546
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หมวด 12
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ 1
การสั่งข้าราชการประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 251 ให้นายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัดโดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. มีอานาจสั่ ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการชั่วคราว โดยให้พ้นจากตาแหน่ง
หน้าที่เดิมได้ ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นดังต่อไปนี้
(1) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกรณีที่ถูกฟูองนั้น พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้และ
ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตาแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน หรืออาจเกิดการเสียหายแก่
ราชการ
(2) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทาหรือละเว้นกระทาการใดจนต้องคา
พิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาความผิดอาญา และผู้มีอานาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคา
พิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทาหรือละเว้นกระทาการนั้นเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
(3) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการและผู้บังคับบัญชา
ได้ดาเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการนั้นเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(4) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็น
หนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และได้มี
การบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือ
(5) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการ
สอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(6) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการ
สอบสวน หรือมีการใช้สานวนการสอบสวนพิจารณาดาเนินการในกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน ไม่เหมาะสมกับตาแหน่ง
ที่ราชการหรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
(7) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดารงตาแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมี
กรณีเป็นที่สงสัยว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนแล้ว
เห็นว่ากรณีมีมูล และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตาแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(8) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ
(9) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
(10) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศหรือต่างประเทศ

- 76 (11) กรณีอื่นที่มีเหตุผลความจาเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ราชการ โดยได้รับความเห็นชอบ
จาก ก.จ.จ.
ข้อ 252 ในการเสนอขอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้แสดงรายละเอียดในคาเสนอขอดังต่อไปนี้
(1) คาชี้แจงเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์แก่ราชการและระยะเวลาที่จะสั่งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกเดือนเว้นแต่การสั่งประจา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 251 (8) (9) และ(10) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผู้ถูกสั่งให้ประจา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเว้นกรณีตามข้อ 251 (8) (9) และ (10)
ข้อ 253 การสั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งได้ตามมติของ ก.จ.จ. เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ถูกสั่งให้ประจา
เว้นแต่กรณีสั่งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 251 (8) (9) และ (10) ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้น
ได้รับอนุญาตให้ลา
เมื่อมีการสั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
และถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นว่ายังมีเหตุผลความจาเป็นพิเศษที่จะต้องสั่งให้ผู้นั้นประจาต่อไปอีก
เกินกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ ก.จ.จ. ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ ให้ขอขยายเวลา
ก่อนวันครบกาหนดเวลาเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นพิเศษอาจขอความเห็นชอบ
ขยายเวลาต่อ ก.จ.จ. ก่อนวันครบกาหนดเวลาเดิมน้อยกว่าสามสิบวันได้
การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้นาความข้อ 252 (1) และ (2) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ 254 ในการเสนอขอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาหรับกรณีมีเหตุผลความจาเป็นตามข้อ 251 (8) (9)
(10) หรือ (11) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนในตาแหน่งผู้ที่ถูกสั่งให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการตามข้อ 252 (1) และ (2) และให้เสนอขอกาหนดตาแหน่งประจาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพิ่มใหม่ เพื่อรองรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ถูกสั่งให้ประจาดังกล่าวเป็นการ
เฉพาะตัว โดยให้กาหนดเป็นเงื่อนไขว่า หากตาแหน่งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงให้ยุบเลิกตาแหน่งได้
สาหรับการสั่งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องการขอกาหนดตาแหน่งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยเหตุผล
ความจาเป็นในการสั่งข้าราชการผู้นั้นประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ ก.จ. ให้ความเห็นชอบก่อน
เมื่อ ก.จ.จ. และ ก.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคสองแล้ว ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสั่งข้าราชการผู้นั้นให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และให้นาความ
ที่กาหนดในข้อ 253 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 255 เมื่อนายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัดสั่งผู้ใดให้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โดยมีเหตุผลความจาเป็นในกรณีใดแล้ว เมื่อหมดความจาเป็นหรือครบกาหนดเวลาตามข้อ 253 ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. สั่งให้ผู้นั้ นดารงตาแหน่งเดิม หรือแต่งตั้ง ให้ดารง
ตาแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น

- 77 ข้อ 256 การให้พ้นจากตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
ดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ถูกสั่งให้ประจาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ถือเสมือนว่าผู้ถูกสั่งนั้นดารงตาแหน่งเดิม

ส่วนที่ 2
การสั่งข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ
ข้อ 257 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในส่วนราชการหนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหนึ่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดียวกันเป็นการ
ชั่วคราวได้ โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในตาแหน่งเดิม
การสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ไปช่วยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึง
ภารกิจ หน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นด้วย
ข้อ 258 ห้ามมิให้สั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอื่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเว้นแต่กรณีมีความ
จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจสั่งให้
ข้าราชการองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด ไปช่ว ยปฏิ บัติ ราชการในองค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด อื่น ส่ ว นราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นได้ โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหาย
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดเป็นหลัก และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่จะขอยืมตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ทาความตกลงกันโดยทาเป็นหนังสือ
(2) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่จะถูกสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้องสมัครใจ
ที่จะไปช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอื่นนั้น โดยมีหนังสือยินยอม
(3) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานตาม
ภารกิจที่ไปช่วยปฏิบัติราชการนั้น และตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งผู้นั้นด้วย
(4) การสั่งข้าราชการให้ช่วยปฏิบัติราชการให้สั่งได้เป็นการชั่วคราวครั้งละไม่เกิน 6 เดือน
และในกรณีเดียวกันให้สั่งช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และเมื่อครบกาหนดแล้ว ให้ส่งตัวข้าราชการผู้นั้นคืน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดโดยเร็ว
ข้อ 259 การขอยื มตัวข้าราชการ พนักงานหรือลู กจ้างของส่ วนราชการ หน่ว ยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ส่วนที่ 3
การพัฒนาข้าราชการ
ข้อ 260 ให้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด มี ก ารพั ฒ นาผู้ ไ ด้ รับ การบรรจุ เข้ า รั บราชการเป็ น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
ข้อ 261 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ตามข้อ 260 ต้องดาเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.จ. กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการให้ใช้
วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นใน
การพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะดาเนินการ
จะต้องใช้หลักสูตรที่ ก.จ. กาหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป
ข้อ 262 การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวั ดสามารถ
เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชาและการฝึกภาคสนาม
ข้อ 263 การพัฒนานี้อาจกระทาได้โดยสานักงาน ก.จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัด
หรือสานักงาน ก.จ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดร่วมกับ
ส่วนราชการอื่นก็ได้
ข้อ 264 การดาเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่ นี้ให้กระทา
ภายในระยะเวลาที่ข้าราชการนั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ 265 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ ให้กระทาในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนา ที่ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ ก.จ. กาหนดประกอบด้วยการพัฒนา
ความรู้ พื้น ฐานในการปฏิ บั ติ ร าชการส าหรั บ ข้าราชการบรรจุใหม่ และการพัฒ นาเกี่ ยวกั บงานในหน้าที่ ความ
รับผิดชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
(3) การเลือกวิธีการพัฒนาข้าราชการ ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการควบคู่
กันไป แล้ ว แต่ ความเหมาะสมของแต่ล ะองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด เช่น การงบประมาณ สื่ อการฝึ กอบรม
วิทยากร ระยะเวลา กาลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม และกาหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้ารับการอบรม
(4) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติ
ของผู้เข้ารับการพัฒนาและติดตามการนาผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ข้อ 266 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรม และจริยธรรมอันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 267 ให้ ผู้ บั ง คับ บั ญชาทุ กระดั บมีห น้า ที่รั บผิ ดชอบในการควบคุ มดูแ ลและการพั ฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดารงตาแหน่ง
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน

- 79 ข้ อ 268 การพั ฒ นาผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชานั้ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาอาจเป็ น ผู้ ด าเนิ น การเองหรื อ
มอบหมายให้สานักงาน ก.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกับสานักงาน ก.จ. หรือ ส่วน
ราชการ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เห็ น สมควร โดยเลื อ กวิ ธี ที่ เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นา
ผู้ใต้บั งคับ บัญชาเป็ น รายบุ คคลหรื อเป็ นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึ กอบรมหรือวิธีการพั ฒ นาอื่นๆ โดยพิจารณา
ดาเนินการตามความจาเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
หรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง
ข้อ 269 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคนเช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย
(5) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข
ข้อ 270 ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้
(1) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทาดังนี้
(ก) การหาความจาเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึง การศึกษา
วิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้างจึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
(ข) ประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้าน คุณธรรมและจริยธรรม
(2) การดาเนินการพัฒนา ให้กระทาดังนี้
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความ จาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนาข้อมูล
เหล่ า นั้ น มาพิจ ารณากาหนดกลุ่ มเปู าหมาย และเรื่ องที่ ผู้ ใต้ บังคับ บัญชาจาเป็น ต้องได้รับ การพัฒ นา ได้แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สมควรจะได้รับ การพัฒ นามีใครบ้าง และแต่ล ะคนสมควรจะได้รับการพัฒ นาในเรื่องอะไร
ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย อาจเป็นวิธีการที่ดาเนินการได้ในขณะปฏิบัติงาน เช่น
การสอนงาน การสั บ เปลี่ ย นงาน การให้ ค าปรึ ก ษา หรื อ อาจเป็ นวิ ธี ก ารพั ฒ นาอื่ น ๆ เช่น การฝึ กอบรม
การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(ข) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับ บัญชาโดย
เลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่
การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตาแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
การสัมมนา เป็นต้น
(3) ขั้นการทดลองปฏิบัติ ให้กระทาดังนี้

- 80 (ก) ให้ทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากงานที่ง่ายๆ ก่อน แล้วค่อยให้ทางานที่ยากขึ้น
ตามลาดับ
(ข) ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการทางานเพื่อตรวจสอบดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการทางานมากน้อยเพียงใด
(ค) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยควรคานึงถึงสิ่งเหล่านี้
ด้ว ยคื อ หลี ก เลี่ ย งการวิพ ากษ์ วิ จ ารณ์ใ ห้ ย กย่ องชมเชยก่ อ นที่ จ ะแก้ ข้ อ ผิ ดพลาด ให้ ผู้ เ ข้ ารั บ การสอนแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดด้วยตนเอง อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่น และอย่าด่วน
ตานิผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป
(ง) กระตุ้นและให้กาลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีกาลังใจและมีความเชื่อมั่นใน
ตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป
(จ) ให้ดาเนินการสอนต่อไปเรื่อยๆ จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน
(4) ขั้นตอนติดตามผลให้กระทาดังนี้
(ก) มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
(ข) เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ในกรณีที่มีปัญหา
(ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรกและค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลง เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง
(ง) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้ง ในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ได้ดี และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ข้อ 271 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทาแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการใน
ตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ ก.จ. กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
ข้อ 272 ในการจั ดทาแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ให้องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนการพั ฒ นาข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ประกอบด้วย
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นกรรมการ
(3) ผู้อานวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น
เป็นกรรมการ
(4) ข้าราชการในส่วนราชการอื่นที่เห็นสมควร
เป็นกรรมการ
(5) หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
ที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล

ข้อ 27๒ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๗ เมษายน 2558

- 81 ข้อ 273 แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) เปูาหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
ข้อ 274 หลั กการและเหตุผ ลในการจัดทาแผนการพัฒ นา เป็นการหาความจาเป็นในการ
พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่งตามที่กาหนดในส่วนราชการตามแผน
อัต ราก าลั ง ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด ตลอดทั้ ง ความจ าเป็ นในด้ า นความรู้ ความสามารถทั่ ว ไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
ข้อ 275 เปูาหมายในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องกาหนดให้มีความ
ชัดเจน และครอบคลุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน และตาแหน่งตามแผนอัตรากาลั งขององค์การ
บริ หารส่ว นจังหวัดทุกตาแหน่ ง โดยกาหนดให้ ข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดต้องได้รับการพัฒ นาทุก
ตาแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปีของแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 276 หลักสูตรการพัฒนาสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละตาแหน่งต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ 277 วิธีการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการเอง หรืออาจมอบหมายสานักงาน ก.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกับสานักงาน
ก.จ. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจาเป็น ความ
เหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม
(3) การศึกษา หรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ต้องกาหนดให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
ข้ อ 278 งบประมาณในการด าเนิ น การพั ฒ นา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ต้ อ งจั ด สรร
งบประมาณสาหรับการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอย่างชัดเจน แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- 82 ข้อ 279 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จ
ของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
ข้อ 280 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามข้อ 271 แล้วเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.จ.จ. พิจารณาถึงความจาเป็นในการพัฒนา
กลุ่ มเปูาหมายที่เข้ารับ การพัฒ นา หลั กสู ตรการพัฒนา วิธีการพัฒ นาและระยะเวลาการพัฒ นางบประมาณที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรสาหรับการพัฒนา เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป
เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 ปี
แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาม
ข้อ 271 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากาลังข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดด้วย
ข้อ 281 ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ตามข้อ 280 หาก ก.จ.จ. เห็นว่าแผนการพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนา
ข้าราชการดังกล่าวตามความเห็นของ ก.จ.จ. หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่าแผนการพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเหมาะสมแล้ว และได้แจ้งยืนยันแผนการพัฒนาข้าราชการ ต่อ ก.จ.จ. ให้ ก.จ.จ.
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณา
ผลการพิจารณาของ ก.จ. ตามวรรคหนึ่ง เป็นประการใด ให้ ก.จ.จ. และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาเนินการตามความเห็นของ ก.จ.
ข้อ 282 ให้ ก.จ.จ. ตรวจสอบและกากับดูแลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการพัฒนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้ประกาศใช้
บังคับ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการตามแผนการพัฒนา
ข้าราชการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 283 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ โดยใช้เวลา
ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ 284 ผู้บั งคับบั ญชาผู้ มีอานาจอนุมัติให้ ข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัดไปศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพิ่ มเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาถึงอัตรากาลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ โดยให้มี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม
ข้อ 285 ข้าราชการที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผูท้ ี่พ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
(2) ผู้ไปศึกษาขั้นต่ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ไปศึกษาขั้น

- 83 ปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันเริ่มต้นเปิด
ภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.จ.จ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(3) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(4) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟูองคดีอาญา เว้นแต่กรณีถูก
ฟูองคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศกาหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือน
สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(5) สาหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแล้วจะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการภายหลังจากสาเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 286 การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให้พิจารณา
ตามแนวทางดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่ดารงอยู่ตามที่ ก.จ. กาหนด เว้นแต่ข้าราชการต้องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบด้วย
(2) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการให้
การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว
ข้อ 287 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะต้องยื่น
เอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาด้วย คือ
(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจาเป็นที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบรับ
จากสถาบันการศึกษานั้น ๆ
(3) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา
(4) คารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 285 (3)
ข้อ 288 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
จะต้องศึกษาให้สาเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้นๆ กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร การศึกษา
หากศึ ก ษาไม่ส าเร็ จ ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ดอาจ
พิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจาเป็นเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแล้วไม่เกิน 2
ครั้งหรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และเมื่อครบกาหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความจาเป็ น อาจขยาย
เวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 289 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
จะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา
หากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีก็ได้
ข้อ 290 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทาสัญญาให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไป
ศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

- 84 ข้าราชการองค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด ผู้ ใ ดไม่กลั บมาปฏิบัติราชการตามสั ญญาต้องชดใช้ใ ห้
เงินเดือน ทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่ากั บจานวน
เงินเดือน ทุน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณีที่ผู้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญาก็ให้ลด
จานวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน
การทาสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนดตามระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม
ข้อ 291 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศเมื่อ
ครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว
ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สาเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแต่
กรณี
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัย ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดด้วย
ข้อ 292 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดมีความจาเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่าใน
กรณีใดๆ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามคาสั่งทันที
ข้อ 293 การรับเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติไปศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 294 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
ก่อนวันใช้บังคับตามประกาศนี้ ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นได้รับอนุมัติ
ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมตามประกาศนี้
ข้อ 295 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้ไปศึกษา ฝึกอบรมดูงานหรือ
ปฏิบั ติการวิจั ย ในต่า งประเทศ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบียบว่าด้ ว ยการให้ ข้ าราชการไปศึ กษา ฝึ ก อบรมและดู งาน
ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยกาหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่กาหนดไว้ ในระเบียบดังกล่าว
ให้หมายความถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
ข้อ 296 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจการอนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มี
อานาจอนุมัติ
ข้อ 297 การอนุมัติให้ข้าราชการผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ก่อนวัน
ประกาศนี้ ใ ช้ บั งคั บ หากเป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นขณะนั้ น ก็ ใ ห้ เ ป็ น อัน ใช้ ไ ด้ และให้
ดาเนินการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อข้าราชการผู้นั้นตามระเบียบวิธีการนั้ นต่อไป แต่ทั้งนี้ สาหรับ
กรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจานวนอัตราร้อยละตามที่กาหนดในระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา
ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
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ส่วนที่ 4
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน
ข้อ 298 “ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า
กระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเปูาหมาย โ
ดยการเชื่อมโยง เปูาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน
ข้อ 299 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การให้เงินรางวัลประจาปี การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งข้าราชการ การให้ออกจากราชการ การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เพื่อ
เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและปฏิบัติราชการ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)
ที่ เ ชื่ อ มโยงผลการปฏิ บั ติ ง านรายบุ ค คลไปสู่ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านระดั บ องค์ ก ร คุ ณ ภาพและปริ ม าณงาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ โดยจัดทาการประเมินอย่างน้อย
ปีละ ๒ ครั้งและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจง หรือขอคาปรึกษาด้วย
ข้อ 300 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไป
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.จ. กาหนด
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นควรจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างอื่น
เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้กระทาได้ โดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.
แต่ทั้งนี้ ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.จ. กาหนด
ข้อ 301 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตาม
เวลาที่กาหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.จ. กาหนด และสมรรถนะ
ตามสายงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.จ. กาหนด อย่างน้อย 3 สมรรถนะ
ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการ หรื อมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ
ร้อยละ 50
ข้อ 302 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปีละ
๒ ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ
ข้อ 298 - 311 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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(1) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป
(2) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ของปีเดียวกัน
ข้ อ 303 ในแต่ ล ะรอบการประเมิ น ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด น าผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง
โดยมีช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้
(1) ระดับดีเด่น ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
(2) ระดับดีมาก ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
(3) ระดับดี ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ากว่าร้อยละ 60
ข้อ 304 ผู้บัง คับบั ญชาตามข้อ 299 เป็ น ผู้ป ระเมิน ผลการปฏิ บัติง านของข้ า ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อานวยการ
สานัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกอง
(3) ผู้อานวยการสานัก กอง หรือส่ วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานัก
หรือกอง สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่ในบังคับบัญชา รวมถึงผู้อานวยการสถานศึกษา
และข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(4) ผู้อานวยการสถานศึกษา สาหรับข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดโรงเรียนนัน้
ในกรณี ที่เป็นการประเมินข้าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดผู้ได้รั บมอบหมายให้ไปช่วย
ราชการหรือปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติ
หน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมินของผู้มีอานาจหน้าที่ประเมิน
ในกรณีที่เป็นการประเมินข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ ได้โอนหรือย้าย หลังวันที่
1 มีน าคม หรื อวัน ที่ 1 กัน ยายน ให้ผู้บัง คับบัญ ชาซึ่งเป็น ผู้มี อานาจหน้า ที่ประเมิน ผลการปฏิบัติ งานใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมก่อนการโอนหรือย้าย เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้นแล้ว
จัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นต้น
สังกัดใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาตามข้อ 299
ข้ อ 305 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของข้ า ราชการองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดให้
ดาเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
(2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 304 และผู้รับการประเมิน
กาหนดข้อตกลงร่ วมกันเกี่ ยวกั บการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบั ติงานกาหนดตัวชี้วัด หรื อ
หลักฐานบ่งชี้ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน

- 87 สาหรับการกาหนดตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายถอดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่
ไม่อาจดาเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกาหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทน
หรือเพิ่มเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามแบบที่ ก.จ. กาหนด
(3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 304 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทาไว้กับผู้รับการประเมิน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตาแหน่ง
หรื อหน้ าที่ความรั บผิดชอบ ให้ผู้ ประเมินและผู้รั บการประเมินร่ วมกันพิจารณาปรั บเปลี่ยนข้อตกลง ผลการ
ปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอานาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
(4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 304 ให้คาปรึกษาแนะนา
ผู้รับการประเมินเพื่อการปรั บปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ
ในการปฏิบัติราชการและเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันทาการ
วิเคราะห์ผลสาเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อหาความจาเป็นในการพัฒนา
เป็นรายบุคคลด้วย
(5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 304
แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบ
ผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
(6) ให้ผู้มีอานาจหน้าที่ประเมินตามข้อ 304 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้น
ไปอี กชั้ นหนึ่ ง (ถ้ ามี ) จั ดส่ งผลการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของข้ าราชการในหน่ วยงานของตนเสนอต่ อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนนาเสนอ
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(7) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายประกาศรายชื่อ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
ข้อ 306 การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานครั้ งที่ ๑ ตามข้อ 302 ให้องค์การบริ หารส่วน
จังหวัดจัดลาดับผลการประเมินเรียงลาดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้
และระดับต้องปรับปรุงไว้ให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมิน
ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ไว้เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ ๒
ข้อ 307 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทุกประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกาหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมในระดับกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยก็ได้

ข้อ 308 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดง
ความสาเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพื่อใช้ประกอบ การพิจารณา
การบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ 299

- 88 สาหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสาเนาไว้ที่สานักกอง หรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสานักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมินและให้
หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบงานการเจ้ าหน้าที่ ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวั ดจัดเก็ บต้ นฉบับไว้ ในแฟู มประวั ติ
ข้าราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้
ข้อ 309 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ให้ใช้กับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง
ข้อ 310 ยกเลิก
ข้อ 311 ยกเลิก

ส่วนที่ 5
การลา
ข้อ 312 ในส่วนนี้
“เข้ารับการตรวจเลือก” หมายความว่า เข้า รับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็น ทหาร
กองประจาการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
“เข้ารับการเตรียมพล” หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
“ลาติดตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานใน
ต่า งประเทศหรือทางราชการสั่งให้ไ ปปฏิบัติงานในต่า งประเทศตั้งแต่ ๑ ปีขึ้น ไปตามความต้องการของ
ทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทาการซึ่งให้นับ
เวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ
ข้อ 313 การลาทุก ประเภทตามที่กาหนดในส่ว นนี้ ถ้า มีก ฎหมาย ระเบีย บ หรือ มติ
คณะรัฐมนตรีกาหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย
ข้อ 314 ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใช้อานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามตารางที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ในกรณีที่ผู้มีอานาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้และมี
เหตุจาเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอานาจอนุญาตได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอานาจ
อนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาและเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งให้ผู้มีอานาจอนุญาตตามประกาศนี้ทราบด้วย
ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้แก่
ผู้ดารงตาแหน่งอื่น เป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้โดยให้คานึงถึงระดับตาแหน่งและความรับผิดชอบของ
ผู้รับมอบอานาจเป็นสาคัญ
ข้อ 312-350 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 11 เมษายน 2556

- 89 การลาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจา
สัปดาห์ หรื อวัน หยุด ราชการประจาปีเ พื่อให้มีวัน หยุด ต่อ เนื่อ งกัน ให้ผู้มีอานาจพิจ ารณาหรือ อนุญ าตใช้
ดุ ลพินิจ ตามความเหมาะสมและจาเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
ข้อ 315 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ
หน่วยงานอื่นใด ของทางราชการ หากประสงค์จะลาปุวย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้า
รับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อบังคับ
บัญชาของหน่วยงาน ที่ไปช่วยราชการแล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้
นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
การลาประเภทอื่น นอกจากที่ร ะบุไ ว้ใ นวรรคหนึ่ง ให้เ สนอขออนุญ าตลาต่อ ผู้มีอานาจ
พิจารณาหรืออนุญาตการลาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับการลาประเภทนั้น”
ข้อ 316 การนับวันลาตามประกาศนี้ให้นับตามปีงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคานวณวันลาให้
นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วยเว้นแต่การนับ
เพื่อ ประโยชน์ ใ นการค านวณวั น ลาสาหรั บ วั น ลาปุ ว ยที่ มิ ใ ช่ วั น ลาปุ ว ยตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
สงเคราะห์ ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ผู้ไ ด้รับ อัน ตรายหรือ การปุว ยเจ็บ เพราะเหตุป ฏิบัติ
ราชการ วันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทาการ
การลาปุวยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็น ในปีงบประมาณเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอานาจของผู้มีอานาจอนุญาต
ระดับใด ให้นาใบลาเสนอขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรลากิจ
ส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ 327 หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด
ถ้ามีราชการจาเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้
การลาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา
ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่า
สิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ
การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้นๆ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยัง
ไม่ได้หยุดราชการ ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตให้ลาและ
ให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ
ข้อ 317 เพื่อ ควบคุมให้เ ป็น ไปตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัด โดยมีสาระสาคัญตาม
ตัวอย่างท้ายประกาศนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ในกรณีจาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะกาหนดวิธีลงเวลาการปฏิบัติราชการหรือ
วิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษ
เป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย

- 90 ข้อ 318 การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี้ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นหรือรีบด่วนจะใช้
ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวัด อาจน าระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ม าประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการเสนอใบลา
อนุญาตให้ลาและยกเลิกวันลา สาหรับการลาปุวย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยง
ดูบุตรตามข้อ 326 ก็ได้ ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุมสามารถ
ตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้
ข้อ 319 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการ
ลาตามประกาศนี้ ห รื อ ในระหว่ า งวั น หยุ ด ราชการให้ เ สนอขออนุ ญ าตต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลาดั บ
จนถึ ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้
รายงาน คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ทราบด้วย
ข้อ 320 ข้าราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ผู้ ใ ดไม่ ส ามารถมาปฏิ บั ติ ร าชการได้
อัน เนื่อ งมาจากพฤติก ารณ์พิเ ศษซึ่ง เกิด ขึ้น กับ บุค คลทั่ว ไปในท้อ งที่นั้น หรือ พฤติก ารณ์พิเ ศษซึ่ง เกิด
ขึ้น กับ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นและมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวางทาให้
ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นรีบรายงาน
พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทาให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการ
ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าการที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งให้สั่งให้การหยุดราชการของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจานวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อัน
เนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ 321 การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
ข้อ 322 การลาแบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดังต่อไปนี้
(1) การลาปุวย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(4) การลากิจส่วนตัว
(5) การลาพักผ่อน
(6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจญ์
(7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(10) การลาติดตามคู่สมรส
(11) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

- 91 ข้อ 323 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งประสงค์จะลาปุวยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจาเป็น
จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ขอลามีอาการปุวยจนไม่สามารถจะลงชื่อใน
ใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาปุวยตั้ งแต่ 30 วัน ขึ้น ไป ต้องมีใ บรั บรองของแพทย์ซึ่งเป็น ผู้ที่ไ ด้ขึ้น ทะเบีย นและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจาเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอานาจ
อนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาปุวยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการ
ตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
ข้อ 324 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อ ใน
ใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมี
ใบรับรองของแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน 90 วัน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไป
แล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตรตามกาหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอานาจอนุญาต
อนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกาหนดวันลาของการลาประเภทนั้น
ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร
ข้อ 325 ข้า ราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดซึ่งประสงค์จะลาไปช่ว ยเหลือภริย า
โดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อน
หรือในวันที่ลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตรและให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
ผู้มีอานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้
ข้อ 326 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้ แล้วหยุด
ราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ข้อ 327 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ลาคลอดบุตรตามข้อ 324 แล้ว หาก
ประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทาการ

- 92 ข้อ 328 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีงบประมาณ
หนึ่งได้ 10 วันทาการ เว้นแต่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีใน
ปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
(1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก
(2) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
(3) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง แล้ว
ต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
(4) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไ ปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการแล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
ข้อ 329 ถ้าในปีใดข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมิได้ลาพักผ่อ นประจาปีหรือ
ลาพักผ่อนประจาปีแล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ วันทาการ ให้สะสมวัน ที่ยังมิไ ด้ลาในปีนั้น รวมเข้า กับปีต่อๆ ไปได้
แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทาการ
สาหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทาการ
ข้อ 330 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อนให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ข้อ 331 การอนุญาตให้ลาพักผ่อนผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
ข้อ 332 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาค
การศึกษา หากได้หยุด ราชการตามวัน หยุด ภาคการศึกษาเกิน กว่า วัน ลาพักผ่อนตามประกาศนี้ ไม่มีสิทธิ
ลาพักผ่อนตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 333 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
หรื อ ข้า ราชการองค์ก ารบริ หารส่ วนจั ง หวั ด ที่ นับ ถือ ศาสนาอิ สลามซึ่ง ประสงค์ จะลาไปประกอบ พิธ ีฮัจ ญ์
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เ สนอหรือจัดส่ง ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง ผู้มี
อานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
ประกอบการลาและให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้
ข้อ 334 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ตามข้อ 333 แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออก
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ
ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา
ข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ ล า
อุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหา
อุปสรรคทาให้ ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจญ์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
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อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ 335 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก
ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวัน เข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง ส่วนข้า ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘
ชั่วโมง นับแต่ เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลา
ในหมายเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอรับคาสั่งอนุญาตและให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลาดับจนถึงนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 336 เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก
หรือเข้ารับการเตรียมพลแล้วให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วัน
เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน
ข้อ 337 ข้า ราชการองค์การบริ หารส่วนจั ง หวัด ซึ่ งประสงค์จะลาไปศึก ษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
จนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุญาต
ข้อ 338 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา โดยถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทา
การซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ซึ่งบังคับใช้แก่ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ 339 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน
นับแต่วันครบกาหนดเวลาและให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานตามที่กาหนดไว้
ท้ายประกาศนี้
ข้อ 340 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้
เสนอหรื อจั ด ส่งใบลาต่ อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณา
อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน 2 ปี และในกรณีจาเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่
เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปีให้ลาออกจากราชการ
ข้อ 341 การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาติดตามคู่สมรส ผู้มี
อานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่
เกินระยะเวลาตามที่กาหนดในข้อ 340 และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่
ข้อ 342 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกาหนดระยะเวลา
ตามข้อ 340 ในระหว่างเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่ง
แล้ว ไม่มีสิทธิขอลาติ ดตามคู่สมรสอีก เว้น แต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้า ที่ราชการหรื อปฏิบัติงาน
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จะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรส ตามข้อ 340 ได้ใหม่
ข้ อ 343 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือ
พิการ หากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพแล้วแต่กรณี มีสิทธิ
ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลาแต่ไม่เกิน
12 เดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไ ด้รับอันตรายหรือ การปุวยเจ็บจนทาให้ตกเป็น ผู้
ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่นนอกจากที่กาหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่า
ยังสามารถรับราชการต่อไปได้ หากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติห น้าที่ราชการ ให้ผู้มีอานาจพิจารณา
หรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐองค์กร
การกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการเป็นผู้จัดหรือร่วมจัด
ข้อ 344 ข้า ราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัดซึ่งประสงค์จ ะลาไปฟื้น ฟูส มรรถภาพ
ด้า นอาชีพตามข้อ 343 ให้เ สนอหรือจัด ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณา
หรือ อนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณา
อนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้
ข้อ 345 กรณีมีเ หตุพิเ ศษ สมควรยกเว้น การปฏิบัติต ามที่กาหนดในประกาศนี้ ให้
นาเสนอ ก.จ.จ. เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป
ข้อ 346 ยกเลิก
ข้อ 347 ยกเลิก
ข้อ 348 ยกเลิก
ข้อ 349 ยกเลิก
ข้อ 350 ยกเลิก

ส่วนที่ 6
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 351 วัน เวลาทางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจาปีของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกาหนดโดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดสาหรับ
ข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ 352 เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
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จริยธรรมสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ติดประกาศไว้อย่ างเปิดเผยในสานักงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด
ข้อ 354 ในการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ 353 ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนทุกฝุายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 355 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุการแต่งตั้งการ
เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้ตาแหน่ง การทะเบียนประวัติของข้าราชการองค์ก ารบริหาร
ส่วนจังหวัด และการปฏิบัติการอื่น ไปยัง ก.จ.
ข้อ 356 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีคาสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือตามที่กาหนดในประกาศนี้ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้
(1) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) การสั่งแต่งตั้ง ซึ่งหมายถึง การสั่งย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ
(3) การสั่งให้ได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ การ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(4) การสั่งประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การสั่งผู้ประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
ดารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งอื่น และการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ
(5) การสั่งให้ออกจากราชการ
(6) การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น
(7) การประกาศกาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกาหนดอานาจหน้าที่การแบ่ง
ส่วนราชการภายใน การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
(8) การประกาศกาหนดตาแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การปรั บปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตาแหน่ง แผนอัตรากาลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ออกคาสั่งหรือประกาศดังกล่าวรายงานไปยัง ก.จ. โดยส่งสาเนาคาสั่ง
หรือประกาศนั้นอย่างละ 3 ฉบับ ไปให้ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ออกคาสั่งหรือประกาศ และสาหรับกรณี
การบรรจุและแต่งตั้งตาม (1) ให้ส่งทะเบียนประวัติข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 358 ของผู้
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ได้กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้องแล้วไปพร้อมกันด้วย
ข้อ 357 เมื่อ ก.จ.จ. หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาหนดให้มีการประกาศเกี่ยวกับการ
คัดเลือกตามที่กาหนดในประกาศนี้ ดังต่อไปนี้
(1) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(2) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน
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ระดับที่สูงขึ้น
(4) การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาแหน่งบริหารให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ให้เลขานุการ ก.จ.จ. รายงานไปยัง ก.จ. โดยส่งสาเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนั้นอย่างละ
3 ฉบับ ไปให้ภายในห้าวันทาการนับแต่วันที่ประกาศ
ข้อ 358 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดให้มีทะเบียนประวัติของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทุกคน โดยจัดเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ฉบับ และส่งให้ ก.จ. เก็บไว้ 1 ฉบับ
การจัดทาทะเบียนประวัติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลักษณะ รูปแบบ วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับทะเบียนประวัติ วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทาแฟูมประวัติข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้นากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 359 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือ
สูงขึ้น สมรส หย่า เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือตาย ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อนุญาตหรือได้รับแจ้ง
รายงานไปยัง ก.จ. ภายในห้าวันทาการนับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี

หมวด 13
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง
ข้อ 360 ในหมวดนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศจัดตั้งขึ้นตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ลูกจ้างประจา” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะประจาโดยไม่มีกาหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจานวนที่กาหนดไว้และรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณ
หมวดค่าจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลด้วย
“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะชั่วคราว และหรือมีกาหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณและรับเงิน
ค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอื่นใด
“ลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งมีความรู้ความชานาญในงานเฉพาะ
อย่างที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิด นั้นมานานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองความรู้ความ
ชานาญและความสามารถในการทางานจากสถานที่ทางานเดิมที่ผู้นั้นเคยปฏิบัติงานมาแล้ว
“เวลาทางานปกติ” หมายความว่า เวลาทางานของทางราชการ หรือเวลาอื่นใดที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาหนดตามลักษณะงานให้เป็นเวลาทางานปกติ
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จังหวัดกาหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยอาจกาหนดวันหยุ ด
ประจาสัปดาห์ เป็นสองวัน ก็ได้
“วันหยุดพิเศษ” หมายความว่า วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวันหยุดราชการนอกจาก
วันหยุดประจาสัปดาห์
“ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึงเงินเพิ่ม
พิเศษสาหรับการสู้รบตามอัตราที่กาหนดจ่ายให้ลูกจ้างสาหรับการปฏิบัติงานปกติ
“ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษ
สาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างรายวัน” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวันทางานปกติรวมถึง
เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างรายชั่วโมง” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายชั่วโมงในวันทางานปกติ
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค้าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง
เนื่องจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ
“ค่าจ้างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงกรณี
สั่งให้ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
“ค่าอาหารทาการนอกเวลา” หมายความว่า ค่าอาหารที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายเดือนเนื่อง
ในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทาการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือค่าทาศพของลูกจ้างที่จ่ายในกรณีลูกจ้างถึงแก่
ความตายในระหว่างรับราชการ
“ท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า ท้องถิ่นที่ลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ตนสังกัด
“ฝึกอบรม” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ความชานาญ หรือประสบการณ์ด้วยการเรียนการ
วิจัย การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยการนั้น และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษาและการรับคาแนะนาก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการ
ดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการฝึกอบรมนั้นด้วย
“ดูงาน” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1
คุณสมบัติของลูกจ้าง
ข้อ 361 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้อ 361 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552

- 98 (4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. กาหนดสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน
ทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ข้อ 362 คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจพิจารณา
ยกเว้นการจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงานสาหรับลูกจ้างผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 361 (10) เป็นรายบุคคลได้
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 361 (7) (9) (10) หรือ(14) ก.จ.จ. อาจ
พิจารณายกเว้น ให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 361 (11) หรือ (12)
ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 361
(13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะ
กระทาผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ สาหรับการขอยกเว้นและการ
พิจ ารณายกเว้ น ในกรณี ที่ ข าดคุณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม ให้ น าขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารที่ก าหนดส าหรั บ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ส่วนที่ 2
การกาหนดตาแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง
ข้อ 363 มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของลูกจ้างให้เป็นไป
ตามที่ ก.จ. กาหนด
ข้อ 364 ตาแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งกาหนดนอกเหนือจาก
ตาแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กาหนดตามข้อ 363 และมีลักษณะงานตรง
หรือเกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน หรือคล้ายคลึงกับลักษณะงานตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) กาหนดตามข้อ 363 ตาแหน่งใด กลุ่มใด ก็ให้ปรับปรุงไปเป็นตาแหน่งและกลุ่มงานนั้น
ข้อ 362 วรรคแรก แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552
ข้อ 364 - 367 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 30 เมษายน 2557

- 99 ข้อ 365 ยกเลิก
ข้อ 366 ยกเลิก
ข้อ 367 ยกเลิก

ข้อ 368 การกาหนดจานวนตาแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเว้นลูกจ้างที่รับ
ค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ให้ ก.จ.จ. กาหนดว่าจะมีตาแหน่งใด ในหน่วยงานหรือส่วนราชการใด จานวน
เท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาแผนอัตรากาลังของลูกจ้าง เพื่อใช้ในการกาหนดตาแหน่งโดยความ
เห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 369 กาหนดให้ ก.จ.จ. มีอานาจกาหนดตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วน
ราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้คานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบลักษณะงานที่
ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่ว น
จังหวัดที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล
ข้อ 370 การกาหนดตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาเป็นแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นกรอบ
ในการกาหนดตาแหน่ง และการใช้ตาแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดยให้จัดทาและกาหนดรวมไว้ในแผนอัตรากาลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 371 ในการจัดทาแผนอัตรากาลังลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด การกาหนดตาแหน่ง
ลูกจ้าง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งลูกจ้าง ให้นาแนวทางและวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 372 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถิ่นและไม่ให้มีภาระผูกพันด้านสวัสดิการ
ของลูกจ้างมากเกินไป โดยให้พิจารณาปรับใช้อัตรากาลังลูกจ้างประจาที่มีอยู่เดิมก่อน หากมีความจาเป็นต้องจ้าง
ลูกจ้างให้พิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราวก่อน หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควรจ้างลูก จ้างประจาให้น้อยที่สุด
โดยให้คานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ
และลูกจ้าง ไม่ให้สูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ข้อ 373 ตาแหน่งลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตาแหน่งใดในหน่วยงาน
หรื อส่ ว นราชการใดขององค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัดและมีจานวนเท่าใด ให้ เป็นไปตามความตกลงกับส านั ก
งบประมาณ
ข้อ 374 การจ้างลูกจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการโดยวิธีการคัดเลือกโดยให้
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อดาเนินการคัดเลือก
การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง อาจดาเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขี ยน สอบปฏิบัติวิธีใดวิธี
หนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
ข้อ 375 อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาให้เป็นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศนี้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอานาจสั่งจ้างลูกจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่าสุดของตาแหน่ง

- 100 ข้อ 376 การให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าและขั้นสูง
ของลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศนี้
ข้อ 377 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เว้นแต่การเพิ่มค่าจ้างเพื่อประโยชน์ใน
การคานวณบาเหน็จ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ 378 การให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าจ้างเพื่อการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นให้เป็นไปตาม
บัญชีเปรียบเทียบขั้นค่าจ้างแต่ละกลุ่ม กรณีลูกจ้างประจาได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นท้ายประกาศนี้
ข้อ 379 อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
(1) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตาแหน่งลูกจ้างให้ได้รับอัตราค่าจ้าง
ในอัตราค่าจ้างขั้นต่าของลูกจ้างนั้น
(2) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่เหมือนกับตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขั้นต่าของตาแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการพลเรือนตาแหน่งนั้น
(3) ผู้ชานาญงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าและขั้นสูงลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามลาดับและอัตราที่ ก.จ.จ.เห็นสมควร
ข้อ 380 การจ้างลูกจ้างที่มีเงื่อนไขให้จ้างจากผู้มีคุณวุฒิ ให้จ้างในอัตราค่าจ้างตามวุฒิและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรณีจ้างผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนที่ ก.จ.จ.
กาหนด
ข้อ 381 การจ้างลูกจ้าง ให้ดาเนินการจ้างจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับที่ของผู้ได้รับ
การคัดเลือก ตามข้อ 374
ข้อ 382 การจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชานาญงาน ให้ ก.จ.จ. กาหนดอัตราค่าจ้างตามที่เห็นสมควร
ตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ 379 (3)
ข้อ 383 การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างให้ดารงตาแหน่งใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้
แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.
ข้อ 384 การโอนลูกจ้างประจาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกับหน่วยราชการอื่น
อาจกระทาได้ ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอานาจจ้างทั้งสองฝุายตกลงยินยอม ทั้งนี้ในการแต่งตั้งหรือให้พ้นจาก
ตาแหน่งแล้วแต่กรณี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. โดยแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งและได้รับค่าจ้างในอัตรา
ที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้นับเวลาการทางานต่อเนื่องกัน
ข้อ 385 ลู กจ้ างประจาผู้ ใดออกจากราชการไปแล้ ว ประสงค์จะกลั บเข้ารับราชการ
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งจ้างและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 386 ลูกจ้างประจาผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ
พ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจาในองค์การบริหารส่วน

- 101 จังหวัดเดิมภายในกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันพ้นจากราชการทหารให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและรับค่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 387 การแต่งตั้งลูกจ้างประจาผู้ดารงตาแหน่งใดไปดารงตาแหน่งใหม่ ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งใหม่ที่กาหนดในข้อ 363

ส่วนที่ 3
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ 388 ลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่าผู้นั้น
กระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้
ข้อ 389 วินัยของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนามาใช้บังคับโดยอนุโลม

ส่วนที่ 4
การออกจากราชการ
ข้อ 390 ลูกจ้างออกจากราชการ เมื่อ
(1) ตาย
(2) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(3) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(4) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 393 (3) (4)
(5) ครบกาหนดการจ้าง
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
(7) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 321
วันออกจากราชการตาม (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
การต่อเวลาการปฏิบัติราชการให้ลูกจ้างประจาตาม (2) ปฏิบัติราชการต่อไป จะกระทามิได้
ข้อ 391 การลาออกของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจาก
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 392 ลูกจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
วันออกจากราชการตามข้อนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
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เห็นชอบของ ก.จ.จ. เมื่อปรากฏว่า
(1) ลูกจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ 361
(2) ลูกจ้างผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้าที่ของตนได้โดยสม่าเสมอหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และเวลาได้ล่วงพ้นไปเกินหกสิบ
วัน ยังไม่มีผู้ใดพบเห็น
(3) ลูกจ้างผู้ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือประพฤติ
หน้าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุอันใด และนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็ นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนโดยไม่ชักช้าสาหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ วินัยและการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
(4) ลู ก จ้ า งผู้ ใ ดถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงและได้ มี ก ารสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแล้ว การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทาผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มี มลทินหรือมัว
หมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
(5) ลูกจ้างผู้ใดต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(6) ลูกจ้างผู้ใดขาดราชการบ่อยครั้ง ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
(7) ยุบเลิกตาแหน่ง
วัน ออกจากราชการตามข้อนี้ ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ ออกจาก
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การให้ออกจากราชการตามข้อนี้ไม่ถือเป็นโทษทางวินัย

ส่วนที่ 5
การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ข้อ 394 ลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ 393 ตามประกาศนี้
ด้วยเหตุใดๆ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งหรือมีสิทธิร้องทุกข์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์
การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
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ส่วนที่ 6
การลา
ข้อ 395 การลาปุวยของลูกจ้างกาหนดไว้ดังนี้
(1) การลาปุวยกรณีปกติ
(ก) ในปีหนึ่งลูกจ้างประจามีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาได้ไม่เกิน
หกสิบวัน แต่ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอั ตราปกติระหว่างลาต่อไป
อีกก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิบวัน
(ข) ลูกจ้างชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี มีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ
ระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เก้าเดือนขึ้นไปแต่
ไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินแปดวันทาการ ในกรณี
มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน มีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วง
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวันทาการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างต่ากว่าหกเดือนมีสิทธิลาปุวยโดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติระหว่างลา ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วันทาการ
(2) การลาปุวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่
(ก) ลูกจ้างประจาปุวย เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาปุวยครบตาม (1) (ก) แล้วยังไม่หาย และแพทย์
ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทางานได้ก็ให้ลาปุวยเพื่อรักษาพยาบาล
เท่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรอนุญาตให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติทั้งนี้ ถ้าเป็นลูกจ้างประจา
รายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาล
ให้หายได้ก็ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จต่อไป
(ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บปุวย หรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดังกล่าวใน (ก)
ทาให้ลูกจ้างประจาผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ อันเป็นเหตุจะต้องสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรฐานทั่วไปนี้
หากผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดของลูกจ้างประจาผู้นั้นพิจารณา เห็นว่าลูกจ้างประจาผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่
เหมาะสมได้ และเมื่อลูกจ้างประจาผู้นั้นสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ให้ย้ายลูกจ้างประจาผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งอื่นที่เหมาะสมโดยไม่ตอ้ งสั่งให้ออกจากราชการก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ค) ลูกจ้างชั่วคราวปุวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ ถ้าลาปุวยครบตาม (1) (ข) แล้วยังไม่หายและแพทย์ของทาง
ราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทางานได้ ให้นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีอานาจอนุญาตให้ลาปุวยเพื่อรักษาพยาบาล โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน
ทั้งนี้ ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ และถ้าแพทย์ลง
ความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้ ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการ
ลูกจ้างผู้ใดเจ็บปุวยไม่อาจปฏิบัติงานได้ ให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลา
เว้นแต่กรณีจาเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
การลาปุวยเกินสามวัน ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อมกับใบลาด้วย
เว้นแต่ผู้มีอานาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น
ข้อ 396 ในปีหนึ่งลูกจ้างประจามีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทั้งลาไปต่างประเทศ โดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันทาการ แต่ในปีแรกที่ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจาให้ได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์

- 104 ลูกจ้างประจาผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นและเมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอใบลาพร้อมระบุ
เหตุจาเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
ข้อ 397 การลาพักผ่อนประจาปีของลูกจ้างประจาให้เป็นไปตามที่กาหนดสาหรับ ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 398 ลูกจ้างประจามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวันหยุดประจาสัปดาห์และ
วันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจาสัปดาห์
ลูกจ้างประจาที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีกให้มีสิทธิลา
กิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน สามสิบวันทาการ
และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสี่สิบห้าวันทาการด้วย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปีหนึ่งไม่
เกินเก้าสิบวัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่ กรณีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน
ในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว
ข้อ 399 ลูกจ้างประจาที่ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วแต่กรณี มีสิทธิ
ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในปีแรกที่ เริ่มเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างประจาจะ
ไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมง ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ผู้ประสงค์จะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ชั้นก่อนอุปสมบท หรือวันเดิ นทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรจะเสนอ
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 400 การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึกวิชาการ
ทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น การลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดงจานวนวันที่ต้อง
เดินทางไปกลับ และวันที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าที่จาเป็น
เพื่อประกอบการพิจ ารณา ลู กจ้างประจารายวัน และรายชั่ ว โมงไม่มี สิ ทธิได้รับ ค่าจ้างใน
วันหยุดประจาสัปดาห์
(2) ลูกจ้างประจามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร หรือเข้ารับ
การทดลองความพรั่งพร้อม โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการ
ทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการดังกล่าวแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้า
ปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน ลูกจ้างประจา
รายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
(3) ในกรณีลูกจ้างชั่วคราวลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกินหก
สิบวัน ส่วนการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่กรณีให้ได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติไม่เกินสามสิบวัน ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายวันชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์

- 105 ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากลูกจ้างได้รับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทางกระทรวงกลาโหม
แล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อานาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 401 การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้างให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภท
การลานั้นๆ
ข้อ 402 การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อานาจการอนุญาตในการลาตามข้อ 395 ข้อ 396 ข้อ 397 และข้อ 398 ให้เป็นไปตามที่
กาหนดท้ายประกาศนี้

ส่วนที่ 7
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง
ข้อ 403 ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอื่น เว้นแต่ในกรณีจาเป็นแท้จริงที่ต้องใช้
ความรู้ความชานาญพิเศษ หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนั้น และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น
ข้อ 404 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุดประจา
สัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุด หรือค่าอาหารทาการนอกเวลา
ให้กระทาได้ในกรณีที่จาเป็นหรือรีบด่วน โดยมีคาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเป็นหลักฐาน
ข้อ 405 การจ่ายค่าจ้างในวันทางานปกติ ค่าอาหารทาการนอกเวลา ค่าจ้างลูกจ้างรายวัน
และรายชั่วโมง ค่าจ้างนอกเวลา และกาหนดเวลาทางานให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือน
(ก) กาหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้นเดือน ถ้า
วันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดทาการก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความจาเป็นที่จะกาหนด
วันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้นแต่ถ้ามีงาน
เป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้กาหนดโดยจะต้องมีเวลา
ทางานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจาสัปดาห์
หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง
(ก) กาหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องจ่ายค่าจ้างมากกว่า
เดือนละครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง โดยปกติให้จ่ายในวันถัดจากวันสุดท้ายของเดือน
หน่วยงานใดมีความจาเป็นที่จะกาหนดวันเริ่มจ่ายเป็นวันอื่นของเดือนถัดไป จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั้ง ให้หน่วยงานกาหนดวันจ่ายเงินค่าจ้างตาม
ความเหมาะสมได้โดยขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- 106 (ข) กาหนดเวลาทางานปกติ ให้เป็นไปตามเวลาทางานของทางราชการ เว้นแต่ถ้ามีงาน
เป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทางานและเลิกงานตามปกติไม่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้กาหนดโดยจะต้องมีเวลา
ทางานวันละไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทางานปกติติดต่อกันเกินสามชั่วโมงขึ้นไป ให้จ่ายค่าจ้าง
ได้ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ 406 การจ่ายค่าจ้างในกรณีวันหยุดประจาสัปดาห์ สาหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หักค่าจ้าง
ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้าง
สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจาสัปดาห์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ 405 (1) (ค)
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอัตราปกติตามระยะเวลาทางาน
ข้อ 407 การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ สาหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หักค่าจ้างลูกจ้าง
รายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาทางานในวันหยุดพิเศษ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ 405 (1) (ค)
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้างเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าของค่าจ้างอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทางาน
ข้อ 408 การจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอื่นตามข้อ 403 ให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติต ลอดระยะเวลาที่ไปราชการ โดยไม่มี
สิทธิได้รับค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสานักงานที่ตั้งปกติหรือ
สถานที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นวันทางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษให้จ่ายค่าจ้างอัตรา
ปกติ ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตามข้อ 405 และข้อ 406
(ข) ลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่คนรถหรือคนเรือ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดินทางครบกาหนดเวลา
ทางานปกติประจาวันแล้ว หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปอีกสาหรับวันนั้นให้จ่ายค่าจ้างนอกเวลาได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 405 (1) (ค)
การปฏิบัติงานในวันทางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด หรือใน
กรณีในวันหยุดพิเศษ ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย เสมือนปฏิบัติงานในสานักงานที่ตั้งปกติ เว้นแต่ใน
กรณีวันหยุดประจาสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้ ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
ข้อ 409 ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือ
เพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจานวนสามเท่าของอัตราค่าจ้างปกติ
ทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ในกรณีลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือเสมือนว่าลูกจ้างผู้นั้นมา
ปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์คานวณเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 410 ลูกจ้างประจาซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย ผู้มีอานาจได้วินิจฉัยตามข้อ
414 แล้วสั่งจ่ายค่าจ้างเป็นจานวนเท่าใด ให้จ่ายค่าจ้างตามจานวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือ
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เท่าของจานวนค่าจ้างนั้น
ถ้าผู้มีอานาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าจ้าง ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมาปฏิบัติงาน
และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 411 ลูกจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างสาหรับวันที่ขาดหรือหนีราชการนั้น
ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมาปฏิบัติงานและ
ไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 412 ค่าจ้างที่จ่ายตามข้อ 409 ถึงข้อ 411 เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตายและให้
จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก
เงินช่วยพิเศษตามข้อ 409 หรือข้อ 410 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดงเจตนาระบุไว้เป็น
หนังสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ ตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้แสดงเจตนา
ระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน ให้จ่ายแก่บุคคลตามลาดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา โดยจาเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตายของผู้
นั้นทาให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามีหลักฐาน
แสดงได้ว่า เป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย
(5) ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็น
ว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย
เมื่อปรากฏว่า มีบุคคลในลาดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษแต่ใน
ลาดับเดียวผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างผู้นั้นถึงแก่
ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความจาเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้างผู้ถึงแก่ความ
ตาย เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้องค์การบริหารส่ว นจังหวัดหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษที่
ต้องจ่ายตามมาตรฐานนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
ข้อ 413 องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีความจาเป็นที่จะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจาไปฝึกอบรม
หรือดูงาน เกี่ยวกับหน้าที่ที่ลูกจ้างประจานั้น ปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศโดยให้ได้รับค่าจ้าง
อั ต ราปกติ ต ลอดระยะเวลาที่ ไ ปฝึ ก อบรมหรื อ ดู ง านนั้ น ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ
ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ข้อ 414 ลูกจ้างประจาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน
หรือถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไว้ก่อนจนกว่าคดีหรือกรณีถึงที่สุด
การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกสั่งพักราชการ ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพักราชการ
ไว้ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้ นได้ปฏิบั ติร าชการตามหน้าที่ล่ว งเลยวันให้ พักราชการ เพราะมิได้ทราบคาสั่ง ให้
เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบ หรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้น
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หรือมัวหมองให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ
(3) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน มิได้กระทาความผิดแต่มีมลทิน
หรือมัวหมอง หรือกระทาความผิด แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายค่าจ้างได้ครึ่งหนึ่งของค่าจ้าง
อัตราปกติ
(4) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ได้กระทาความผิดและถูกลงโทษ
ถึงปลดออก หรือไล่ออก ห้ามจ่ายค่าจ้าง
(5) ในกรณีลูกจ้างประจาซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดีหรือกรณี
ถึงที่สุด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้างระหว่างเวลานั้นหรือไม่
เพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ให้จ่ายค่าจ้างตามจานวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตายหรือ
เพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย
กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ถือปฏิบัติทานองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ
ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้ าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการไว้ก่อน เพราะมิได้ทราบคาสั่ง ให้
เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบหรือควรได้รับทราบคาสั่งนั้น
อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ ไม่ถือเป็นอัตราว่าง
ข้อ 415 ให้นาความในข้อ ภภ 414 มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจาระหว่างอุทธรณ์
หรือร้องทุกข์คาสั่งลงโทษปลดออก หรือถูกควบคุมตัวตามคาพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ข้อ 416 การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึ่งถูกลงโทษตัดค่าจ้าง ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการ แต่งตั้งหรือ
ปรับค่าจ้าง โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้าง ให้คงตัดค่าจ้างต่อไป ตามจานวนเดิม
การจ่ายค่าจ้างในกรณี
(1) ลาออก ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกาหนดลาออก แต่ถ้าถึงกาหนดลาออกแล้วยังไม่ได้รับทราบ
คาสั่งอนุญาตให้ลาออก และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคาสั่งหรือควรได้รับทราบ
คาสั่ง
(2) ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคาสั่ง แต่ถ้ายังไม่รับทราบคาสั่งและ
ลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคาสั่งหรือควรได้รับทราบคาสั่ง
(3) พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปี
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ และเป็น
กรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้สาหรับข้าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกาหนดสิทธิให้จ่าย
เงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว ให้ ก.จ.จ. กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
ข้อ 417 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทาขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินทาขวัญ
ข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่
ข้อ 418 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ดาเนินการจัดทาทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแก้ไขและเปลี่ยนแปลง
รายการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เมื่อมีคาสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจาผู้ใดไปต่างสังกัด ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียนลูกจ้างประจา
ให้ลูกจ้างผู้นั้นนาไปมอบแก่ส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทุกครั้ง

- 109 ทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการไม่พึง
เปิดเผยต่อผู้อื่น การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตรวจสอบรายการให้
ดาเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ
ทะเบียนลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้ สาหรับการ
จัดทา วิธีการบันทึกรายการ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม
ข้อ 419 การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจารายวันเป็นอัตราค่าจ้างรายเดือนให้เอายี่สิบหก
วันทาการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันที่ลูกจ้างผู้นั้นได้รับในปัจจุบัน โดยปัดเศษขึ้นเป็น เกณฑ์พิจารณาแต่ต้องไม่
เกินกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งนั้น
ข้อ 420 ให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และ
การปฏิบัติตนตามประกาศกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 421 ผู้ใดเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
สายงานใดอยู่ ก่อนวัน ที่ป ระกาศนี้ มีผ ลใช้บั งคับ ให้ ผู้ นั้ นเป็นข้าราชการองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดและดารง
ตาแหน่งในสายงานนั้นตามประกาศนี้ต่อไป โดยให้ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์เช่นเดิม
กรณีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ก่อน
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามที่กาหนดใน ประกาศนี้ ดังนี้
(1) หัวหน้าส่วนอานวยการ ให้ดารงตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) หัวหน้าส่วนกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) หัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณ ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
(4) หัวหน้าส่วนการคลัง ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง
(5) หัวหน้าส่วนช่าง ให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ข้อ 422 ผู้ใดเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและดารงตาแหน่งนั้นตาม
ประกาศนี้ต่อไป โดยให้ได้รับค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้างเช่นเดิม
ข้อ 423 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 หรือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้บังคับอยู่ ก่อนที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับให้ดาเนินการต่อไปตามที่ ก.จ.จ. กาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. กาหนด
ข้อ 424 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
มิได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นาแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือวิธีการที่ กาหนดสาหรับ ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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