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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดอ่างทอง 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

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

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให้คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุ คคลสำหรับข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 7/2545  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2545 ได้มีมติประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” 

 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ภายใต้บทกำหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับ             
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกำหนด  บรรดากฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้วในประกาศนี้   หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับบทกำหนดตามประกาศนี้ ให้ใช้บทกำหนด ในประกาศนี้แทน 

 ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
  “ก.จ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด           
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
  “ก.จ.จ.” หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
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  “ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศนี้  ให้รับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยมีตำแหน่ง
และได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  “พนักงานส่วนท้องถิ่น อ่ืน”  หมายความว่า  พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล              
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  พนักงานเมืองพัทยา  และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นอื่น  ที่ไม่ใช่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น 
  “ข้าราชการประเภทอ่ืน” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น  นอกจาก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการตามประกาศนี้  
และให้มีอำนาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 
หมวด  1 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

 ข้อ 6 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีสัญชาติไทย 

 (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (4)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  
 (5)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ              

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี ก.จ. ประกาศกำหนด ดังนี้ 
 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
 (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
       (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
       (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
       (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน             
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ   
บริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 

 (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (8)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึ งที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ               
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (11) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ  
หน่วยงานอื่นของรัฐ   
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  

 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่ วไป หรือ            
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น  
 (14)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ                                               

 ข้อ 7 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ ในกรณีดังนี้ 
 (1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (7) (9) (10) และ (14) 

 (2)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (11) (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปี
แล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 

 (3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว
และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่     

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

 ข้อ 9 การพิจารณายกเว้นกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 7 ของ 
ก.จ.จ. ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับและมติของ ก.จ.จ. ในการประชุม
ปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าวให้ ก.จ.จ. ประชุมพิจารณาลงมติ โดยจะต้องได้คะแนน
เสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้กระทำโดยลับ 

 ข้อ 10 ในการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามที่ ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  สามารถดำเนินการดังนี้ 

 (1) ผู้ซึ่ งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ในการที่ จะเข้ารับราชการเป็น          
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นกรณีที่ ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเว้นได้  ให้ผู้นั้นประสงค์จะ
ขอให้  ก.จ.จ. พิจารณายกเว้น ในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพ่ือจะเข้ารับราชการ โดยมีผู้มี
เกียรติอันควรเชื่อถือได้ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นผู้รับรองความประพฤติให้ยื่นคำขอและหนังสือรับรองตามแบบ
ท้ายประกาศนี้  พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 (2)  การขอให้ ก.จ.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเพ่ือ
สมัครกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะยื่นคำขอต่อเลขานุการ ก.จ.จ. หรือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้ารับราชการก็ได้ 
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 (3) ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอต่อเลขานุการ ก.จ.จ. ให้ส่งเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจารณา หรือกรณียื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณา  และถ้าต้องการจะรับผู้ยื่นคำขอนั้นเข้ารับราชการ ก็ให้ดำเนินการสอบสวนเพ่ือให้ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการรับราชการ หรือการทำงาน  การประกอบคุณงามความดี  
ความผิดหรือความเสื่อมเสีย และความประพฤติของผู้นั้น โดยให้สอบสวนจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน 
และผู้มีเกียรติซึ่งอยู่ใกล้ชิดอันควรเชื่อถือได้  แล้วพิจารณาอีกชั้นหนึ่งว่ายังต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ
หรือไม่  ถ้าต้องการรับก็ให้แจ้งและส่งเรื่องการสอบสวนดังกล่าวพร้อมทั้งเอกสาร  หลักฐานการสอบสวนนั้น  
ให้เลขานุการ ก.จ.จ. ดำเนินการต่อไป และหากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ไม่ต้องการรับผู้ยื่นคำขอนั้น
เข้ารับราชการ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นและเลขานุการ ก.จ.จ. ทราบ 

  (4)  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่แจ้งผลการพิจารณาตาม ข้อ (3) ให้
เลขานุการ ก.จ.จ. ทราบภายในหกเดือน  นับแต่วันที่เลขานุการ ก.จ.จ. ส่งเรื่องไปให้  ถือว่าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนั้นไม่ต้องการจะรับบรรจุ  ให้เลขานุการ ก.จ.จ. ยุติเรื่องและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบ 
 (5) เมื่อเลขานุการ ก.จ.จ. ได้รับเรื่องการสอบสวนตามข้อ (3) เห็นว่าข้อเท็จจริง และ
เอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.จ.จ. ก็ให้ดำเนินการนำเสนอ ก.จ.จ. เพ่ือพิจารณา 
 (6)  การขอยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เพ่ือสมัครสอบแข่งขัน
หรือเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ผู้ประสงค์จะเข้าเป็นข้าราชการยื่น
คำขอต่อเลขานุการ ก.จ.จ. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผู้นั้นมีความประสงค์และให้เลขานุการ ก.จ.จ. 
รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ  ก .จ.จ. แล้ว
ดำเนินการนำเสนอ  ก.จ.จ. เพ่ือพิจารณาลงมติลับตามข้อ  (5) 

 (7)   ในกรณีที่  ก.จ.จ. ได้พิจารณาลงมติสำหรับผู้ขอยกเว้นกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามรายใดและผู้นั้นไม่ได้รับการยกเว้น การขอให้  ก.จ.จ. พิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอีก ผู้นั้นจะขอได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่ 
ก.จ.จ. ลงมติ  

หมวด  2 
การกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราตำแหน่ง     

 ข้อ 11 การกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราตำแหน่งข้าราชการในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดต้องคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงานค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคล และงบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   

 ข้อ 12 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการ          
ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด  จำนวนเท่าใด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จัดทำ
เป็นแผนอัตรากำลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการ
ใช้ตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  ในการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและ
คุณภาพของงานและปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องจ่ายในด้าน
บุคคล  
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 ข้อ 13 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งใดเป็น
ตำแหน่งระดับใด  ให้ประเมินความยากและคุณภาพของงานในตำแหน่งนั้นแล้วปรับเทียบกับบรรทัดฐานใน 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.จ. จัดทำไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของ
ตำแหน่ง การปรับตำแหน่งเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้จัดตำแหน่งที่มีลักษณะงาน
อย่างเดียวกันเข้าประเภทและสายงานเดียวกัน  และจัดตำแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีความยากและคุณภาพ
ของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเข้ากลุ่มตำแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน 
 * มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มีรายละเอียดตาม 
 1) ประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทองเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558  เอกสารแนบท้ายภาคผนวก
หมายเลข 1  
 2) ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558  เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 2 
 3) ประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เอกสารแนบท้ายภาคผน วก
หมายเลข 3 

 ข้อ 13/1  ระดับตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีได้ 10 ระดับ คือ 
ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5  ระดับ 6  ระดับ 7  ระดับ 8  ระดับ 9 และระดับ 10 
โดยตำแหน่งระดับ 1 เป็นระดับต่ำสุดเรียงสูงขึ้นไปเป็นลำดับตามความยากและคุณภาพ  ของงานจนถึง
ตำแหน่งระดับ 10 เป็นระดับสูงสุด  
  (* เพ่ิมเติม ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ 
(ฉบับที่ 33) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 

 ข้อ 13/2 ตำแหน่งระดับ 10 ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขนาดพิเศษที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ  
  (* เพ่ิมเติม ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ 
(ฉบับที่ 33) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 

 ข้อ 14 ในการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นประธาน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการ และให้หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่  35)       
พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)  

 ข้อ 15 ให้คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยให้คำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่ากำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องจ่าย ในด้านบุคคล และการจัดสรรเงิน
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งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกำหนดเป็นแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในระยะเวลา 3 ปี และแผนอัตรากำลังดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ 
 (1) บทศึกษาวิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในช่วงระยะเวลา 3  ปี 

 (2) บทศึกษาวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ว่าต้องการกำลังคนประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าใดจึงจะสามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (3) บทศึกษาวิเคราะห์ประเมินความต้องการกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและกำลังคน     
ที่ขาดอยู่และต้องการเพ่ิมขึ้น ความที่ต้องการกำลังคนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการขยายงานหรือได้รับมอบหมาย
เพ่ิมข้ึน อัตราการสูญเสียกำลังคนในแต่ละปี 

 (4) บทศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน เป็นการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้
กำลังคนที่มีอยู่ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสำรวจและประเมินความรู้
ความสามารถของกำลังคนที่มีอยู่ การพัฒนาหรือฝึกอบรมกำลังคนที่มีอยู่ในมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้
กำลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน 

 (5) การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำในส่วน
ราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยดำเนินการ ดังนี้ 

        (ก)  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   

        (ข)  กำหนดตำแหน่งข้าราชการประจำในส่วนราชการต่างๆ ตามโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการตามข้อ (ก) โดยพิจารณากำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งใด สายงานใด ระดับใด และมีจำนวน
เท่าใด ให้เป็นไปตามความจำเป็น ความเหมาะสมกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานในส่วนราชการนั้น    
 (ค)  ตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กำหนดในส่วนราชการตามข้อ 
(ข) ต้องเป็นตำแหน่งสายงานที่ ก.จ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้ว สำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานใน
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3 ทุกตำแหน่งสายงานให้กำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่ง
ระดบัควบ เป็นระดับ 1-3   ระดับ 2-4  หรือระดับ 3-5  แล้วแต่กรณี    
 (ง)  การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตามแผนอัตรากำลัง ให้กำหนดเป็นแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระยะเวลา 3 ปี โดยให้แสดงกรอบอัตรากำลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทั้งหมด และการกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่เป็นรอบปีที่หนึ่ง ปีที่สอง และปีท่ีสาม  
 (6)  ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนอัตรากำลัง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดทำขึ้นในครั้งแรกตามประกาศนี้  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 
เป็นตำแหน่งสายงานใด  ระดับใด  จำนวนเท่าใด  ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
 (ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดที่ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ระดับ 9  อยู่ก่อนแล้ว ให้กำหนดตำแหน่ง ดังนี้ 
   กำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นระดับ 9 
   อาจกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8 ได้  
1 ตำแหน่ง 
   กำหนดตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ผู้อำนวยการกองเป็นระดับ 7 – 8 
   กำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นระดับ 7 
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 (ข)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดที่ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ระดับ 8  อยู่ก่อนแล้ว  ให้กำหนดตำแหน่ง ดังนี้ 
   กำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นระดับ 8 
   อาจกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 7 ได้       
1 ตำแหน่ง 
   กำหนดตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
ผู้อำนวยการกองเป็นระดับ 7 
   กำหนดตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นระดับ 6 
 (ค) การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำแหน่งอ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
พิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสม ความจำเป็น ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยาก และคุณภาพของ
งาน และปริมาณงาน  และให้คำนึงถึงตำแหน่งสายงานของตัวข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันประกอบด้วย 

 ข้อ 15/1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ 40 สามารถ
กำหนดจำนวนตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 7/8 ได้ 1-3 อัตรา ทั้งนี้ การกำหนด
จำนวนตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมข้ึน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 
 (1)  จัดทำรายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน จนถึงขนาดต้องทำให้มีการ
กำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 (2)  กำหนดภารกิจที่จะมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กำหนด
เพ่ิมข้ึนรับผิดชอบประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 (3)  เปรียบเทียบปริมาณงานก่อนและหลังการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 (4)  ให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้           
ความเห็นชอบ 
  (* เพ่ิมเติม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (เพ่ิมเติม) 
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2548 ) 

 ข้อ 16 ตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีชื่อในการบริหารงานตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีชื่ออ่ืนเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดังนี้ 
 (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด       

 (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (3) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (4) ผู้อำนวยการกอง 
 (5) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 (* หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตาม 
ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2559 เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 4) 

 ข้อ 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอแผนอัตรากำลังที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อ 15 
เสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดประกาศใช้แผนอัตรากำลังดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามระยะเวลาที่กำหนด 
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  เมื่อครบกำหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                  
3 ปีแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
ข้อ 15 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป  

 ข้อ 18 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ตามข้อ 17 หาก ก.จ.จ.เห็นว่าแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการปรับปรุง
แผนอัตรากำลังดังกล่าวตามความเห็นของ ก.จ.จ. หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่าแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเหมาะสมแล้ว และแจ้งยืนยันแผนอัตรากำลังต่อ ก .จ.จ.  
ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ ก.จ.พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของก.จ. ตามวรรคหนึ่งเป็นประการใดให้ ก.จ.จ. และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดดำเนินการตามความเห็นของ ก.จ.   

 ข้อ 19 เมื่ อ  ก .จ .จ .กำหนดให้มีตำแหน่ งข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด       
ตำแหน่งใด ระดับใด ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใดตามแผนอัตรากำลังแล้ว ให้ ก.จ.จ. ประสานกับ     
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละปีสำหรับตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตำแหน่งดังกล่าวให้สอดคล้องกัน 

 ข้อ 20 ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผลความจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งข้าราชการเพ่ิมใหม่นอกเหนือจากที่
กำหนดในแผนอัตรากำลัง  เพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงาน ที่เพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งโดยปรับเกลี่ยจากตำแหน่งอ่ืนได้  
และไม่เป็นภาระทางงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเสนอขอกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่ต่อ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
  การเสนอขอกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
ที่ต้องขอกำหนดตำแหน่งให้ ก.จ.จ.พิจารณาโดยมีรายการดังต่อไป 

 (1)  เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่ 
 (2) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน

จากเดิม ถึงขนาดจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งเพ่ิมข้ึนใหม่ 
 (3) ชื่อตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง และจำนวนตำแหน่งที่ขอกำหนดเพ่ิมใหม่ 
 (4) หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอกำหนดเพ่ิมใหม่ 
 (5)  ส่วนราชการที่กำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่  โดยให้แสดงกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ตาม

แผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และตำแหน่งที่ขอกำหนดเพ่ิมใหม่ 
 (6) เหตุผลความจำเป็นอื่น 

 ข้อ 21 กรณีการขอกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม             
ข้อ 20 เป็นการกำหนดตำแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็นสายงานที่  ก.จ. ยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ของตำแหน่งสายงานนั้น  ในการขอกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่ดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ   
ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งสายงานนั้นเสนอไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพ่ือแสดงให้ทราบถึง
ประเภทตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งสายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง   
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  ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. หากเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอให้เสนอ
เรื่องขอกำหนดตำแหน่งเพิม่ใหม่ ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณาต่อไป 
  หาก ก.จ.จ. มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอกำหนดตำแหน่ง  
เพ่ิมใหม่ ให้นำความที่กำหนดในข้อ 18  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 22 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความเห็นชอบในการกำหนดตำแหน่งเพ่ิม
ใหม่ตามข้อ 20 หรือข้อ 21 แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า เป็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนั้น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากำลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป 

 ข้อ 23 ให้  ก .จ .จ . ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการ               
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เหมาะสม  ในกรณีที่ปรากฏว่าการกำหนดตำแหน่งใดไม่เหมาะสมก็ดี                   
การใช้ตำแหน่งใดไม่เหมาะสมตามที่ ก.จ.จ. กำหนดก็ดีหรือลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและ
คุณภาพของงานของตำแหน่งใดท่ี ก.จ.จ. กำหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี ก.จ.จ. อาจพิจารณาปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งนั้นเสียใหม่ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ก.จ.จ. จะมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการแทนก็ได้ 
  ในการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ก.จ.จ. หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ 
ก.จ.จ. มอบหมายมีอำนาจยุบเลิกตำแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามมติหรือคำสั่งนั้น        
  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของ ก.จ.จ. ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เฉพาะที่ต้อง 
ยุบเลิกตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ. ก่อน 

 ข้อ 24 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม            
ข้อ 23  ก.จ.จ. หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง   
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  

 ข้อ 25 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม       
ข้อ 24  สามารถกระทำได้ 5 ประการ ดังนี้ 

 (1) การปรับระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นในตำแหน่งสายงานเดิม 
 (2) การปรับลดหรือขยายระดับตำแหน่ง  
 (3)  การปรับเกลี่ยตำแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งสายงาน 
 (4)  การปรับเกลี่ยตำแหน่ง โดยเปลี่ยนตำแหน่งสายงาน หรือระดับตำแหน่ง 
 (5)  การยุบเลิกตำแหน่ง 

ข้อ 26 การปรับระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นในตำแหน่งสายงานเดิม เพื่อให้เหมาะสมกับระดับ
ความยากและคุณภาพของงานในตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป ดำเนินการได้ ดังนี้ 

 (1) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสามารถปรับระดับตำแหน่งให้มีระดับสูงขึ้นในระดับควบได้ เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น  สำหรับการปรับระดับตำแหน่งใดให้สูงขึ้นนอกระดับควบ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึนที่กำหนดในหมวด 9 
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 (2) ตำแหน่งผู้บริหาร กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอจะขอปรับระดับตำแหน่งให้
สูงขึ้นของตำแหน่งใด ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 27 การปรับลดหรือขยายระดับตำแหน่งของตำแหน่งโดยไม่เปลี่ยนตำแหน่ง สายงาน
เพ่ือรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือการแต่งตั้ งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน เริ่มต้นของ
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ 1  ระดับ 2 หรือระดับ 3  แล้วแต่กรณี ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอำนาจปรับลดหรือขยายระดับตำแหน่งดังกล่าว เพ่ือรองรับการบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการหรือการ
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งได ้

ข้อ 28 การปรับเกลี่ยตำแหน่ง โดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งสายงาน เป็นการตัดโอนตำแหน่งใน
สายงานใดสายงานหนึ่ง ในกองหรือฝ่ายหนึ่ง ไปกำหนดเป็นตำแหน่งในกองอ่ืนหรือฝ่ายอ่ืน โดยไม่เปลี่ยน
ตำแหน่งสายงาน  ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถปรับเกลี่ยตำแหน่งในสายงานเดียวกันที่มีอยู่ให้สามารถใช้ตำแหน่งให้
เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เสนอเรื่องขอปรับเกลี่ยตำแหน่งให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 29 การปรับเกลี่ยตำแหน่ง โดยเปลี่ยนตำแหน่งสายงาน หรือระดับตำแหน่ง              
เป็นการตัดโอนตำแหน่งในสายงานใดสายงานหนึ่งในส่วนราชการใด  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งในสายงานอ่ืนใน
ส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอื่น และตำแหน่งที่กำหนดนั้นอาจเปลี่ยนระดับตำแหน่งด้วยก็ได้  ทั้งนี้  
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถปรับเกลี่ยตำแหน่งที่มีอยู่ในกรอบอัตรากำลังให้สามารถใช้ตำแหน่ง
ให้เกิดประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างสูงสุดและมีประสิทธิภาพโดยให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเสนอขอปรับเกลี่ยตำแหน่ง ให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 30 การยุบเลิกตำแหน่ง เป็นการยุบเลิกตำแหน่งในสายงานใดๆ ที่มีอยู่ในกรอบ
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์แล้ว โดยให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเสนอขอยุบเลิกตำแหน่งให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตำแหน่งที่จะยุบเลิกนั้น
ต้องเป็นตำแหน่งว่าง 
  กรณี ก.จ.จ. ได้มีมติไม่ให้ความเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอให้            
ยุบเลิกตำแหน่ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังยืนยันในความเห็นเดิม ให้ ก.จ.จ.เสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นให้ ก.จ. พิจารณาและให้ปฏิบัติตามมติ ก.จ.  

 ข้อ 31 การเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามข้อ 26 (2) ข้อ 28 และ ข้อ 29  
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอกำหนดตำแหน่งให้ ก.จ.จ. พิจารณาโดยมี
รายการดังต่อไป 

 (1) เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหม่ 
 (2)  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น
จากเดิม ถึงขนาดจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหม่ 

 (3)  ชื่อตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง และจำนวนตำแหน่งที่ขอปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งใหม ่

 (4) หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหม่ 
 (5) ส่วนราชการที่ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหม่ โดยให้แสดงกรอบอัตรากำลังที่

มีอยู่ตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และตำแหน่งที่ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งใหม่ 
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 (6) เหตุผลความจำเป็นอื่น 
  การเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงเหตุผลและ       
ความจำเป็นในด้านปริมาณและคุณภาพของงานเป็นสำคัญ โดยมิให้ขออนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพ่ือ
เหตุผลด้านตัวบุคคล และให้คำนึงถึงจำนวนของลูกจ้างทั้งประจำและชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในงานนั้นด้วย ทั้งนี้ 
เพ่ือมิให้เกิดปัญหาคนล้นงาน  และเป็นการประหยัดงบประมาณด้านรายจ่ายด้านบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด้วย และให้พิจารณาถึงความสำคัญ ความเหมาะสมและถูกต้องของกรอบตำแหน่งในงานนั้นด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจะให้ตำแหน่งในงานนั้นสามารถรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในงานนั้นได้ 

 ข้อ 32 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมาก และได้พิจารณาขออนุมัติ
ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในส่วนราชการใด  ควรพิจารณาจัดหาตำแหน่งเพ่ือรองรับบุคลากรผู้ครอง
ตำแหน่งเดิมที่ขออนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งด้วย และก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะขออนุมัติ
ปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดำเนินการกับตำแหน่งที่ว่างและมีความ
จำเป็นน้อยเสียก่อน โดยการปรับเกลี่ยตำแหน่งไปไว้ในงานที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน 

 ข้อ 33   ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ตามข้อ 31 หาก ก.จ.จ. เห็นว่าการขอปรับปรุงการ
กำหนดตำแหน่งยังไม่เหมาะสม  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามความเห็นของ ก.จ.จ. หาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเห็นว่าการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งมีความเหมาะสมแล้ว และแจ้ง
ยืนยันการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งต่อ ก.จ.จ. ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ ก.จ. พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของ ก.จ. ตามวรรคหนึ่งเป็นประการใดให้ ก.จ.จ. และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดดำเนินการตามความเห็นของ ก.จ.  

 ข้อ 34 ในระหว่างการประกาศใช้บังคับแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเหตุผลความจำเป็นต้องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพ่ือรองรับภารกิจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอ
ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งต่อ  ก.จ.จ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ข้อ 35 กรณีการขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม ข้อ 29 
เป็นการกำหนดตำแหน่งสายงานใหม่ ซึ่งเป็นสายงานที่  ก.จ. ยังไม่ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ
ตำแหน่งสายงานนั้น  ในการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำ
ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งสายงานนั้น เสนอไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ เพ่ือแสดงให้ทราบถึง
ประเภทตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งสายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง   
  ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. หากมีความเห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอให้
เสนอเรื่องขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพ่ิมใหม่ ร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพร้อมความเห็นให้ ก.จ. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ    
  หาก ก.จ.จ. มีมติไม่เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอขอปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งเพิ่มใหม่ ให้นำความที่กำหนดในข้อ 33 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 ข้อ 36 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกำหนด
ตำแหน่งตาม ข้อ 26(2)  ข้อ 28  ข้อ 29  หรือข้อ 30  แล้วแต่กรณี  ให้ถือว่าเป็นการปรับปรุงแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
รายละเอียดในแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป 
  (* ความในหมวด 2  การกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราตำแหน่ง มีประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2558 ใช้ร่วมกับข้อความในหมวดนี้ด้วย เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 1 )    

 
หมวด  3 

อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ส่วนที่ 1 

อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 

 ข้อ 37 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
ท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  
ซ่ึงออกตามความในข้อ 37  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557, (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 และให้
ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน  

  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 30) ประกาศ 
ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556) 
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่  32) 
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายประกาศ ฉบับที่ 30 และ         
ใช้บัญชี 3 ท้ายประกาศฉบับนี้แทน ) 
  (*** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 
2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนตามแนบท้ายฉบับนี้ ) 
  (**** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 
2559 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 5 ) 

 ข้อ 37/1 ( ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการฉบับเดิม และให้ใช้ฉบับปัจจุบันตาม
ภาคผนวก )  
  (* เพ่ิมเติม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 30) 
ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556)  
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่  32) 
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายประกาศ ฉบับที่  30 และ         
ใช้บัญชี 3 ท้ายประกาศฉบับนี้แทน ) 
  (*** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 
2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนตามแนบท้ายฉบับนี้ ) 
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  (**** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 
2559 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559  เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 5) 

 ข้อ  38     -- (ยกเลิก) -- 
  (* ให้ยกเลิกความในข้อ 38 ของประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 39 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด 
สายงานใด ระดับใด ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณี
ดังตอ่ไปนี้  

 (1)  ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของระดับนั้นอยู่แล้วให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมหรือ 
หากไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า   
 (2)  ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพซึ่งคณะกรรมการ
กลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือ
วิชาชีพนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตำแหน่ง 
ประเภทสายงาน ระดับ และขั้นใด ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และขั้นตามที่ ก.จ. 
กำหนดท้ายประกาศนี ้ 
 (3) ผู้นั้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงขึ้นซ่ึง ก.จ. 
หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตำแหน่งประเภทสายงาน 
ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปรับให้ได้รับเงินเดือน  ในตำแหน่ง ประเภท 
สายงาน ระดับ และข้ันที่ ก.จ. กำหนด ดังต่อไปนี้  
 (ก)  ผู้ที่ ได้ รับประกาศนียบั ตรวิชาชีพเทคนิ ค(ปวท.)หรืออนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าเพ่ิมหรือสูงขึ้นจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
(ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  โดยผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า เมื่อปรับแล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 (ข)   ผู้ได้รับปริญญาโทเพ่ิมหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
 (ค)   ผู้ได้รับปริญญาเอกเพ่ิมหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  
 (4)   ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใดที่  ก.จ. กำหนดใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ให้ตำแหน่งประเภท และสายงานนั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของเงินเดือน
สำหรับตำแหน่งระดับนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในระดับและข้ันที่ ก.จ.กำหนด 
 (5)   ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิม ในระดับที่ต่ำตำแหน่งกว่าเดิมหรือ
จากตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นหรืออำนวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือ
ประเภททั่วไป หรือจากตำแหน่งประเภทวิชาการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ได้รับเงินเดือน
ในแต่ละกรณี ดังนี้ 
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 (ก) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้น
ที่มี อัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่
สูงกว่า แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งประเภท ระดับนั้น  
 (ข) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งโดยเป็นความประสงค์ของตัวข้าราชการองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัด ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราเงินเดือน
เท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่ไม่สูงกว่าเงินเดือน
เดิม แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับ
เงินเดือน ในขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง    
 (6)  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ้น หรือจากตำแหน่ง
ประเภท ทั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรืออำนวยการท้องถิ่น หรือจากตำแหน่งประเภท
วิชาการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น  หรือจากตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นไปแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของขั้นเงินเดือนสำหรับตำแหน่ งที่
ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในข้ันที่มีอัตราใกล้เคียงที่สูงกว่า  
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.40) พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ) 

 ข้อ 40 การกำหนดให้ผู้ที่ ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ          
ตามข้อ 39 (3) ได้รับเงินเดือนในประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด ให้พิจารณาดำเนินการดังนี้  
 (1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพ่ิมหรือสูงขึ้นต้องเป็น
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ ก.จ. หรือ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้งโดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ ไม่ว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้นั้นจะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับ
ราชการหรืออยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 (2) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงตำแหน่งหรือ
เปลี่ยนระดับตำแหน่ง 
 (3) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ ก.จ. หรือ ก.พ. ได้กำหนดให้ปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 
  ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพ่ิมเติมการปรับ
อัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลัง
สำเร็จการศึกษา 
  ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่เข้ารับ
ราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิต้องมีผลไม่
ก่อนวันพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิ
ปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
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  ในกรณีที่ ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมหรือสู งขึ้นหลังวัน เข้ารับ                          
ราชการโดยมิได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพ่ิมเติมตามวรรคสองการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มี
ผลไม่ก่อนวันที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงขึ้น 
 (4)  การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้สั่ง โดยมิให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ 
  ในกรณีที่ได้เสนอเรื่องราวไว้ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับให้ในวัน
เริ่มต้นปีงบประมาณก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ  ทั้งนี้ ให้
ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.40) พ.ศ. 2558  
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 41 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับ
โอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน และกำหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอ่ืนให้ข้าราชการ
องค์การบริหารสวนจังหวัดผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามท่ีกำหนดในมาตรฐานทั่วไปนั้น 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่  40)       
พ.ศ. 2558  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 42 กรณี อ่ืนนอกจากที่ ได้กำหนดในประกาศนี้   ให้ เสนอ ก.จ.พิจารณาอนุมัติ        
เป็นรายๆ ไป  
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่  40)        
พ.ศ. 2558  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 
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ส่วนที่ 2 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

 ข้อ 43 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ และเป็นสวัสดิการต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กำหนด
ไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน 
 (* ประโยชน์ตอบแทนอื่นมีรายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่   25 กรกฎาคม 2557 เอกสารแนบท้ายภาคผนวก
หมายเลข 6)  

 ข้อ 44 องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ต่ำกว่าที่กำหนดใน
มาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น    อาจกำหนดประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนแก่ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมอีกได้ 
  การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเป็นการจ่ายให้ในลักษณะ
ของสวัสดิการสำหรับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้นำเงินในส่วนที่เหลือจาก
กรณีที่ ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนไม่สูงกว่าร้อยละสี่สิบ  ตามมาตรา 35 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาใช้ แต่ทั้งนี้วงเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนของข้าราชการหรือลูกจ้างท่ีได้รับแต่ละคนต้องไม่เกินห้าเท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

    (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ประกาศ ณ วันที่ 
27 มกราคม 2548)  

 ข้อ 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ  44  ได้ดังต่อไปนี้ 
 (1)   กำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นประเภทเพ่ิมข้ึนใหม่นอกเหนือจากประเภทตามท่ี
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด และกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทใหม่นั้น   
 (2)  กำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามประเภทที่คณะกรรมการมาตรฐานการ    
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด  แต่กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ประเภทนั้นให้ได้รับในอัตราที่สูงกว่าอัตราตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน
จะได้รับ 
  การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา
กำหนดโดยคำนึงถึงสิทธิ สวัสดิการที่ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับ ความจำเป็นความเหมาะสมภาระ        
ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้เปรียบเทียบกับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่ืน ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการประเภทอื่น และภาคธุรกิจเอกชนประกอบด้วย 
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 ข้อ 46 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามข้อ 45 แล้วให้
เสนอเรื่องให้  ก.จ.จ. พิจารณา  ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ให้คำนึงถึงสิทธิ สวัสดิการของข้าราชการและ
ลูกจ้างที่ได้รับ ความจำเป็น ความเหมาะสม งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้
เปรียบเทียบกับข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน ข้าราชการ  พลเรือน ข้าราชการ
ประเภทอ่ืนและภาคธุรกิจเอกชนด้วย 
  ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง และความเห็นให้ 
ก.จ. พิจารณาเมื่อ ก.จ. พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
ประกาศใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับไม่ก่อนวันที่ ก.จ. มีมติให้ความเห็นชอบการกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนนั้น 

 ข้อ 47 การปรับปรุงการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับข้าราชการหรือลูกจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 45 (1) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจาก  ที่กำหนดไว้เดิม 
หรือการยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามที่กำหนด
ไว้ในข้อ 46 โดยอนุโลม 

 ข้อ 48 การปรับปรุงการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือลูกจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 45 (2)  ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากท่ีกำหนด  ไว้เดิม ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 46 โดยอนุโลม เว้นแต่การกำหนดให้มีอัตรา
ค่าตอบแทนลดลงต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการ พลเรือนจะได้รับ หรือ
การยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น จะกระทำมิได้  

 ข้อ 49 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับ            
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 45 แล้ว หากปรากฏว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนั้นไม่สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดำเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนที่กำหนดตามข้อ 45 (1) และ (2) เป็นลำดับแรก เพ่ือมิให้ขัดหรือแย้ง และไม่เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด 
  การปรับปรุงหรือยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 47  หรือข้อ 48  โดยอนุโลม 

 ข้อ 50 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจได้รับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มี             
เหตุพิเศษตามท่ี ก.จ. กำหนด 

 ข้อ 51 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว              
ตามภาวะเศรษฐกิจ ตามท่ี  ก.จ. กำหนด 

 ข้อ 52 บำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ เป็นไป            
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
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หมวด  4 
การคัดเลือก 

 ข้อ 53 การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน ให้ดำเนินการได้ 4 วิธี ดังนี้ 
 (1)   การสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ                   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวั ดให้ดำรงตำแหน่งใน              
สายงานที่สอบแข่งขันได้ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  
 (2)   การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น  
 (3)  การสอบคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรง              
ตำแหน่งในต่างสายงาน  หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกันหรือแต่งตั้ง              
ข้าราชการตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 (4)  การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้นในระดับควบสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบ หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
นอกระดับควบสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ หรือตำแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น      

ข้อ 54 การดำเนินการคัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่      
ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กำหนดในหมวดนี้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือผู้ที่ได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นผู้ดำเนินการแทน ต้องดำเนินการอย่าง
เปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และ
ต้องเปิดโอกาสให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยประกาศผลการ
คัดเลือกให้ดำเนินการอย่างเปิดเผย  

  (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การ
ย้าย การโอน ฯ ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 ) 
  (** การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดูประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 1) 
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ส่วนที่  1 
การสอบแข่งขัน 

  ข้อ 55     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. -- 
 (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การ
ย้าย การโอน ฯ ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 ) 
 (** แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันฯ ประกาศ ณ วันที่           
17 พฤศจิกายน 2547 ) 
 (** ยกเลิกประกาศตาม ** ข้อ 55-75 และใช้ข้อความตามประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2549 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 และมีแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 3 ฉบับ) 
 (*** ยกเลิกประกาศตาม ** และให้ใช้ตาม ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555  ประกาศ ณ วันที่ 24 
สิงหาคม 2555 และมีแก้ไขเพ่ิมเติม 1 ฉบับ) 
  (**** ให้ระงับการใช้ประกาศตาม *** ชั่วคราว และใช้ 
 1) ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 
29 มีนาคม 2560 ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 7 ประกอบเอกสารข้อ 2 
 2) ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 
2560 แนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 8) 

ข้อ 56     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. – 
ข้อ 57     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. – 
ข้อ 58     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. – 
ข้อ 59     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. – 
ข้อ 60     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. – 
ข้อ 61     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. – 

  ข้อ 62     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. – 
  ข้อ 63     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. – 
  ข้อ 64     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. – 
  ข้อ 65     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. – 
  ข้อ 66     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. – 
  ข้อ 67     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. -- 

(* แก้ไข ข้อ 55-75 ตามประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการสอบแข่งขันฯ ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 

(**ยกเลิกประกาศตาม * ข้อ 55-75 และใช้ข้อความตามประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2549 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 และมีแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 3 ฉบับ)  

(*** ยกเลิกประกาศตาม ** และให้ใช้ตาม ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555  ประกาศ ณ วันที่ 24 
สิงหาคม 2555 และมีแก้ไขเพ่ิมเติม 1 ฉบับ) 
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(**** ให้ระงับการใช้ประกาศตาม *** ชั่วคราว และใช้ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก
หมายเลข 7 ดูประกอบเอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 8)  

 ข้อ  68     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. -- 
(* แก้ไข ข้อ 55-75 ตามประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการสอบแข่งขันฯ ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
(** แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฯ ประกาศ ณ วันที่ 29 

มิถุนายน 2548 )   
 (*** ยกเลิกประกาศตาม ** ข้อ 55 -75 และใช้ข้อความตามประกาศ ก.จ.จ.จังหวัด
อ่างทอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2549 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 และมีแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 3 ฉบับ)  
  (*** ยกเลิกประกาศตาม *** และให้ใช้ตาม ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555  ประกาศ ณ วันที่ 24 
สิงหาคม 2555 และมีแก้ไขเพ่ิมเติม 1 ฉบับ) 
  (**** ให้ระงับการใช้ประกาศตาม *** ชั่วคราว และใช้ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก
หมายเลข 7 ดูประกอบเอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 8)  
  ข้อ 69     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. -- 
  ข้อ 70     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. -- 
  ข้อ 71     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. --   
  ข้อ 72     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. -- 
  ข้อ 73     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. --  
  ข้อ 74     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. -- 
  ข้อ 75     -- ยกเลิกใช้ตามประกาศ ก.จ. -- 

(* แก้ไข ข้อ 55-75 ตามประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการสอบแข่งขันฯ ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 

(** ยกเลิกประกาศตาม * ข้อ 55-75 และใช้ข้อความตามประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2549 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2549 และมีแก้ไขเพ่ิมเติมอีก 3 ฉบับ) 
  (*** ยกเลิกประกาศตาม ** และให้ใช้ตาม ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555  ประกาศ ณ วันที่ 24 
สิงหาคม 2555 และมีแก้ไขเพ่ิมเติม 1 ฉบับ) 
  (**** ให้ระงับการใช้ประกาศตาม *** ชั่วคราว และใช้ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก
หมายเลข 7 ดูประกอบเอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 8) 
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ส่วนที่  2 
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 

 ข้อ 76 ให้ยกเลิกความในข้อ 76 – ข้อ 84 ส่วนที่ 2 การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ แห่ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเ งื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การคัดเลือกการบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง 
การย้าย การโอน ฯ ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2547) 
  (** แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ีไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขันฯ ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547)  
  (*** ยกเลิก มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี เหตุพิ เศษที่ ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขัน และให้ใช้ประกาศ ก.จ.จ.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี เหตุพิเศษที่             
ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560  ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวกหมายเลข 9) 

ข้อ 77 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันได้ในกรณี ดังนี้ 

 (1) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ 

 (2) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพ่ือเข้ารับราชการในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

 (3) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ 

(4)  กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับ
ที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้มา
รายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ท่ีผู้นั้นที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 

 (5) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุแต่งตั้ง 

 (6) กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญสูง เข้า
รับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการ  

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขันฯ  ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (*** ยกเลิก มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 
และบรรดาประกาศ หรือหนังสือสั่งการอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน ประกาศ 
ก.จ.จ.เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 
ประกาศ ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 9 ) 
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 ข้อ 78 การคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันตามข้อ 2   เพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้อาจร้องขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการแทนก็ได ้

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง 
สอบแข่งขัน ฯ  ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (*** ยกเลิก มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขัน และให้ใช้ประกาศ ก.จ.จ.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่     
ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวกหมายเลข 9) 

 ข้อ 79 การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ตามข้อ 2 (1) หรือผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรที่ ก.จ.จ. อนุมัติให้ส่วนราชการใดจัดให้มีการศึกษาข้ึน เพ่ือเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนั้นโดยเฉพาะตามข้อ 2 (2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 

 (1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมหลักฐาน      
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด 

 (2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ และผู้แทน
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ     
 (3)   ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐาน
การศึกษา และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด นอกจากนี้อาจใช้วิธี
สัมภาษณ์เพ่ิมเติมอีกก็ได้  และในการจัดลำดับผู้ได้รับคัดเลือกไปเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจพิจารณากำหนดให้ผู้มี
คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้อยู่ในลำดับต้น  สามารถได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อน 
หรือพิจารณาบรรจุตามองค์ประกอบอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง 
สอบแข่งขัน ฯ  ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (*** ยกเลิก มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณี ที่มี เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขัน และให้ใช้ประกาศ ก.จ.จ.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่    
ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวกหมายเลข 9) 

ข้อ 80 การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ ก.จ. กำหนดให้คัดเลือกเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการในกรณีพิเศษได้ ตามข้อ 2 (3) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 
 (1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ระบุรายละเอียดในเรื่อง ชื่อตำแหน่งที่จะบรรจุ  และ
แต่งตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับคัดเลือกสำหรับตำแหน่งนั้น เงินเดือนที่
จะได้รับ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร แบบใบสมัคร คุณวุฒิการศึกษา เอกสารและหลักฐานที่ใช้ใน 
การสมัคร ทั้งนี้ การประกาศรับสมัครคัดเลือกนั้น ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มรับ
สมัครคัดเลือกและจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 
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  (2) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุ ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด พร้อมหลักฐาน    
การศึกษาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกำหนด โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมเข้ารับการคัดเลือก สำหรับตำแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ 

- ตำแหน่งระดับ  1  หรือตำแหน่งระดับ  2  ตำแหน่งละ  100  บาท 
 - ตำแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป  ตำแหน่งละ 200 บาท 

  ค่าธรรมเนียมสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้ จะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้มีการรับสมัครเสร็จเรียบร้อย 
ถูกต้องแล้ว 
  (3) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และผู้แทน
หน่วยราชการที่เก่ียวข้อง หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 
  (4) ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์  วิธี
สอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธี อ่ืนใด วิธีหนึ่ งหรื อหลายวิธีก็ ได้ตามความเหมาะสม ในการนี้          
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์ กรรมการออกข้อสอบ หรือกรรมการทดสอบ
การปฏิบัติงานหรือกรรมการอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น 
 (5) เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรายงาน
ผลการคัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับ
ตามผลคะแนนตาม (4) เพ่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้ประกาศผลการคัดเลือก   และบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกตามลำดับต่อไป 
 (6) ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่ง
ว่างเพ่ิมอีก  ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือก
นั้น หรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี ้อยู่ในดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขัน ฯ  ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 )  
  (*** ยกเลิก มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขัน และให้ใช้ประกาศ ก.จ.จ.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่           
ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวกหมายเลข 9) 

  ข้อ 81 การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถรับการบรรจุได้เมื่อถึงลำดับที่ที่สอบได้  
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มารายงานตัว
ขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ตามข้อ 2 (4) ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัคร  และหนังสือรับรองประวัติการรับ         
ราชการทหารตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการศึกษาและสำเนาหลักฐานการรับราชการ  
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
 (2) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร
โดยไม่มีความเสียหายและมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุเข้ารับราชการภายใน 180 วัน นับแต่วันพ้นจาก
ราชการทหาร  
 (3) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ให้
ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้ 
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(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขันฯ  ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (*** ยกเลิก มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขัน และให้ใช้ประกาศ ก.จ.จ.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่    
ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวกหมายเลข 9) 

 ข้อ 82 การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  เนื่องจาก
ได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตุผลที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง ตามข้อ 2 (5)  ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นผู้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอบรรจุเข้ารับราชการและเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง  
 (2)   เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะบรรจุผู้นั้นเข้ารับราชการ 
 (3)  หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีตำแหน่งที่ผู้นั้นสอบแข่งขันได้ว่างอยู่ให้
ดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้     

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง 
สอบแข่งขัน ฯ  ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (*** ยกเลิก มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขัน และให้ใช้ประกาศ ก.จ.จ.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ 
ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวกหมายเลข 9) 

 ข้อ 83 การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถและความชำนาญสูง เพ่ือบรรจุ         
เข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก  โดยดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศกำหนดการบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขันฯ  ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (*** ยกเลิก มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขัน และให้ใช้ประกาศ ก.จ.จ.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่          
ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวกหมายเลข 9) 

 ข้อ 84 เมื่อได้มีการดำเนินการคัดเลือกตามที่กำหนดในประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1)  ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 1 ชุด และสำเนา      
ประกาศรับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปยัง ก.จ.จ. ก่อนเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ โดยให้ส่งสำเนา
ประกาศรับสมัครคัดเลือก จำนวน 1 ชุด ให้ ก.จ. ทราบด้วย 
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 (2)   เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานไปยัง ก.จ.จ.  
ภายใน 5 วันทำการ  นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ โดยให้ส่งสำเนา
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  1  ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก  1  ชุด 
 (3)   หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืน ๆ 
นอกจากที่กำหนดไว้เดิมให้รายงานสำนักงาน ก.จ. โดยด่วนที่สุด 

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขัน ฯ  ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (*** ยกเลิก มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขัน และให้ใช้ประกาศ ก.จ.จ.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่          
ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวกหมายเลข 9) 
 

ส่วนที่  3 
การสอบคัดเลือก 

 ข้อ 85 ในการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งต่าง
สายงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่สามารถดำเนินการได้ อาจร้องขอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วย
ดำเนินการสอบคัดเลือกแทนก็ได้ โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นเจ้าของบัญชีสอบคัดเลือกและ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือก 
  (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง 
การย้าย การโอน ฯ ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 ) 
  (** แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (*** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัด (ฉบับที่ 38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 ) 

 ข้อ 86 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก  
  กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือก ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 
 (1)  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธาน 
 (2)  หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับตำแหน่งที่
สอบคัดเลือก จำนวน 2 คน 
 (3)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการสอบคัดเลือกมอบหมาย 
 (4)  ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย 
 (5)  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ให้หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ และมีผู้ช่วยเลขานุการ
ได้ไม่เกิน 2 คน 



- 26 - 
 

 กรณีร้องขอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่ง จำนวน 6 คน ประกอบด้วย 
 (1)  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธาน 
 (2)  หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับตำแหน่งที่
สอบคัดเลือก จำนวน 2 คน 
 (3)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (4)  ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 คน 
 (5)  เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการและ
เลขานุการ ทั้งนี้ ให้มีผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน  
  (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 ) 

ข้อ 87 คณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ กรรมการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรรมการด้านอ่ืนๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และ
กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการสอบคัดเลือกได้ตามความจำเป็น 

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 

(** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 ) 

ข้อ 88 ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จำเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการกำหนดหลักสูตรและวิธีการดำเนินการ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ แล้วให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกประกาศเป็นการทั่วไป 

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 

(** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที ่38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 )  

 ข้อ 89 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกใน        
แต่ละตำแหน่งให้เป็นไปตามท่ี ก.จ. กำหนดโดยแจ้งเป็นหนังสือ 
  (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้ าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 ) 
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ข้อ 90 ให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกก่อนวันเริ่มรับ
สมัครสอบไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ โดยระบุชื่อตำแหน่ง สายงาน และจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้ง
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน 
สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จำเป็น และไม่ขัดต่อเงื่อนไขการกำหนดหลักสูตร และวิธีการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ และข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครสอบควรทราบ โดยปิดประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัคร ก่อนวันเริ่มรับสมัครสอบคัดเลือก และแจ้งคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งนี้ จะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใด ตาม
ความเหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันด้วยก็ได้ 

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ( ฉบับที่ 38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 ) 

ข้อ 91 ให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบและ จะกำหนดให้รับสมัคร
สอบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกำหนดเวลารับสมัครสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ 

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ( ฉบับที่ 38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 ) 

ข้อ 92   ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดใน
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในวันรับสมัครสอบคัดเลือก 

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 ) 

ข้อ 93 ให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบก่อนวันสอบไม่
น้อยกว่า 10 วันทำการ  

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  (ฉบับที่ 38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 ) 

ข้อ 94 การตัดสินว่าผู้ ใดเป็นผู้ สอบคัดเลือกได้ ให้ถือ เกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ สอบได้        
คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี ้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
  (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 )   
  (** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 ) 
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ข้อ 95 การสอบคัดเลือก จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค แต่คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกจะกำหนดให้ผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในคราวเดียวกัน หรือดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 13 
สอบในภาคอ่ืนต่อไปก็ได้ เว้นแต่การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ต่างสายงาน ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาค
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
  (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 )   
  (** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 ) 

ข้อ 96 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกทราบ
เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิด
การทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกให้ยกเลิกการ
สอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป  

กรณีหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้ประธานกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจในการยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้น 

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 

(** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 

ข้อ 97 เมื่อได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบ              
คัดเลือกจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเรียงลำดับตามผลคะแนนรวม โดยระบุคะแนนที่ได้ในแต่ละภาค คะแนน
รวมทุกภาค และลำดับที่ที่สอบคัดเลือกได้ รายงานต่อหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือดำเนินการประกาศ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกต่อไปได้ 

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 

(** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 )  

 ข้อ 98 การประกาศรายชื่ อผู้ สอบคัดเลือกได้ตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ในข้อ 13              
ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน ภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง
กว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน     
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ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า เว้นแต่การสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงาน
ผู้บริหารเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
  ทั้งนี้  ให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านผู้สอบคัดเลือกจำนวน 2 เท่า ของอัตราว่าง ตามที่ประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกโดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และเมื่อได้มีการ
บรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก  

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 

(** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 )    

 ข้อ 99 การดำเนินการสอบคัดเลือก ให้หน่วยดำเนินการสอบคัดเลือก ดำเนินการ
ดังต่อไปนี้  
 (1)   ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสำเนาประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือก 3 ชุด ไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนวันเริ่มรับ
สมัครสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 (2)   เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้สำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือกและบัญชีกรอก
คะแนน จำนวน 1 ชุด ไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 5 วันทำ
การ นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบคัดเลือก 
 (3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบประกาศผลสอบหรืออ่ืนๆ นอกจากที่กำหนดไว้เดิมให้รายงานไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้มีการ
ประกาศเปลี่ยนแปลง 
  (* แก้ไข เรื่อง ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2547 )  
  (** แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 

(*** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 )    

ข้อ 100 การใดที่ได้ดำเนินการก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิมต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการ อบจ. 
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 

(** แก้ไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 38 ) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 )    



- 30 - 
 

ส่วนที่  4 
การคัดเลือก 

 ข้อ 101 ให้ยกเลิกความในข้อ 101 – ข้อ 107 ส่วนที่ 4 การคัดเลือกแห่งประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่  25 พฤศจิกายน 2545 และประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จั งหวัดอ่างทอง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง 
การย้าย การโอน ฯ ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎคม 2547 ) 
  (** แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 )   

 ข้อ 102 การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับท่ีสูงขึ้นให้ดำเนินการได้  4  กรณี ดังนี ้

 (1) -- ยกเลิกตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 -- 
 (2) -- ยกเลิกตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2  -- 
 (3) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือแต่งตั้ งให้ดำรงตำแหน่งใน

ระดับสูงขึ้นนอกระดับควบ สำหรับตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 (4) การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
  (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547) 
  (** ยกเลิก ข้อ 102 (1) - (2) และข้อ 103 - 104 ตามประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไปและ
ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และใช้ข้อความตามประกาศดังกล่าวใน เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวกหมายเลข 10) 

 ข้อ 103 -- ยกเลิก  
(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547) 
  (** ยกเลิก ข้อ 102 (1) - (2) และข้อ 103 - 104 ตามประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไปและ
ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และใช้ข้อความตามประกาศดังกล่าวใน เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวกหมายเลข 10)  

 ข้อ 104 -- ยกเลิก --   
  (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547) 
  (** ยกเลิก ข้อ 102 (1) - (2) และข้อ 103 - 104 ตามประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไปและ
ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และใช้ข้อความตามประกาศดังกล่าวใน เอกสารแนบท้าย
ภาคผนวกหมายเลข 10) 
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 ข้อ 105 หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้ใช้หลักเกณฑ์ตาม เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข  11 
  (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547) 
  (** ยกเลิกข้อ 105 โดยประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2548 และใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้แทน )  
  (*** ยกเลิกประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง ตาม ** ข้างต้น และใช้ประกาศ ก.จ.จ.เรื่อง ประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่ง  ที่สูงขึ้นนอก
ระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 
28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 แทน)  
  (**** ยกเลิกข้อความในข้อ 3.2.4 และ 3.2.5 ของ ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง ตาม *** 
ข้างต้น และใช้ประกาศ ก.จ.จ.เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สายงานนิติการ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ) 
  (***** ให้เพ่ิมข้อความตามประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและ
แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ (ฉบับที่ 3)  เป็นข้อ 4 และข้อ 5 ในประกาศ ก.จ.จ. ตามข้อ 
*** ข้างต้น ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555) 
  (****** ยกเลิกประกาศ ตาม ***,****,***** และใช้ประกาศ ก.จ.จ.เรื่อง ประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบ
ขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 31 
ตุลาคม 2557 ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 11 ) 

 ข้อ 106 การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 102 (4) ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้อาจร้อง
ขอให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการแทน
ก็ได ้  
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขทีค่ณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ภายใต้กรอบกำหนด ดังนี้ 

(1)  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน ซ่ึงแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 (1.1) กรณีคัดเลือกตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย 
   (1.1.1) ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ. 1 คน   เป็นประธาน 
 (1.1.2) ผู้แทนส่วนราชการใน ก.จ.จ.จำนวน 2 คน   กรรมการ 
 (1.1.3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน                     กรรมการ  
 (1.1.4) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้แทน  กรรมการ 
 (1.1.5) ท้องถิ่นจังหวัด    กรรมการ 
 (1.1.6) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด   กรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิหรืออาจารย์จากสถาบันการศึกษา   
  ที่มีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับที่ประเมินหรือ 
  เทียบเท่าที่ ก.จ.จ.แต่งตั้ง จำนวน 1 คน 
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 (1.1.7)  ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เลขานุการ 
      ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง 
 (1.2) กรณีคัดเลือกตำแหน่งบริหารอ่ืนที่มิใช่ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ประกอบด้วย 
  (1.2.1) ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ. 
  (1.2.2) ผู้แทนส่วนราชการใน ก.จ.จ. จำนวน 2 คน  ประธาน 
  (1.2.3) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 คน    กรรมการ 
  (1.2.4)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้แทน กรรมการ 
  (1.2.5)  ท้องถิ่นจังหวัด     กรรมการ 
  (1.2.6)  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   กรรมการ 
  (1.2.7)  ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เลขานุการ 
   ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง 
(*แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับฯ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

ยกเลิกความในข้อ 106 (1) ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2552 ) 

(2) เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ดำเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการประเมิน หรือวิธี
อ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม  โดยกำหนดรายการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  สมรรถนะหลักทางการบริหาร   (150 คะแนน) 
  (1)  วิสัยทัศน์และผลงาน    (70 คะแนน)  
  (ก)  วิสัยทัศน์       จำนวน 20 คะแนน 
  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะขอรับการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การคัดเลือกจะต้องจัดทำเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก 
  (ข)  ผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต   จำนวน 25 คะแนน 
  ผู้ เข้ารับการคัดเลือกจะต้องจัดทำเอกสารแสดงผลงานที่ประสบ
ความสำเร็จมาแล้ว และเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะนำไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืน
หรือหน่วยงาน ส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดโครงการใหม่ ๆ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนมาก ๆ หรือ
การคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ และสามารถนำไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จได้ผลดียิ่ง โดยให้จัดทำเป็น
เอกสารนำเสนอคณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทำร่วมกับวิสัยทัศน์ก็ได้) 
  (ค)  ความรอบรู้งานในหน้าที่ จำนวน 25 คะแนน 
  ความรอบรู้งานในหน้าที่ พิจารณาจากความรู้งานในหน้าที่ของตำแหน่ง
ที่จะแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมาย
เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
   (2)  ความสามารถในการบริหาร  (30 คะแนน) 
  (ก)  ความรอบรู้ในการบริหาร   จำนวน 10 คะแนน 
 ผู้ เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องการบริหาร เช่น 
หลักการบริหารสมัยใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ  
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 (ข)  ความชำนาญการในการบริหาร จำนวน 10 คะแนน 
 ความชำนาญการในการบริหารพิจารณาจากการตัดสินใจ การคิด
เชิงกลยุทธ์ความเป็นผู้นำ ปฏิภาณไหวพริบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปัญหาเฉพาะหน้าของ     
ผู้เข้ารับการคัดเลือก  
 (ค)  การบริหารงานบุคคล  จำนวน 10 คะแนน 
 การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุ่นและปรับตัว ทักษะใน
การสื่อสาร การประสานสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก การประสานงานกับส่วนอื่น 
  (3)  บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ  (50 คะแนน) 
  (ก)  ความอุตสาหะ จำนวน 5 คะแนน 
  พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส่ในหน้าที่การงาน 
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 
  (ข)  มนุษยสัมพันธ์ จำนวน 5 คะแนน 
  มนุษยสัมพันธ์ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
แก้ไขและลดข้อขัดแย้งอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่องานราชการและหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประชาชนผู้มาติดต่อรวมทั้งเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือและบริการผู้มาติดต่อ  
  (ค)  ความสามารถในการสื่อความหมาย จำนวน 5 คะแนน 
  ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
  (ง)  ปฏิภาณไหวพริบ จำนวน 5 คะแนน 
  พิจารณาความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือตอบคำถาม
ในสภาวการณ์คับขันทันทีทันใด ไม่จำเป็นต้องวัดความรู้ 
  (จ)  สร้างและประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กร จำนวน 10 คะแนน 
  พิจารณาความริเริ่มสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์กร 
โน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับและมุ่งวิสัยทัศน์ขององค์การ  
  (ฉ)  สนับสนุนผู้ อ่ืนทั้งในด้านการให้คำแนะนำและการให้อำนาจ 
จำนวน 10 คะแนน 
  พิจารณาจากการให้การสนับสนุนผู้อ่ืนทั้งในด้านการให้คำแนะนำและ
การให้อำนาจให้สามารถเจริญก้าวหน้า และมีความชำนาญการในการบริหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งใน
ระดับบุคคล ทีมงานและระดับองค์กรในด้านทัศนคติการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 
  (ช)  ริเริ่มเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง จำนวน 10 คะแนน  
  พิจารณาจากการริเริ่มเป็นผู้นำในการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ การให้การสนับสนุนผู้อ่ืนในองค์กรให้นำความคิด
ริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมาปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จโดยมุ่งเน้นการสนับสนุน ด้านการกำหนดขอบเขต 
ขั้นตอนและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง 
 (ข)  คะแนนคุณสมบัต ิ   50 คะแนน 
  (1) เงินเดือน     10 คะแนน 
  (2) อายุราชการ     10 คะแนน 
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  (3) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับปัจจุบัน       10 คะแนน 
  (4) ความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี   10 คะแนน 
  (5) วุฒิการศึกษา       5 คะแนน 
  (6) การรักษาวินัย (ย้อนหลัง 5 ปี)     5 คะแนน 

 (* แก้ไข ข้อ 106(2) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ประกาศ 
ณ วันที่ 25  พฤศจิกายน 2545 ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2547)  

 (3)  คณะกรรมการคัดเลือกอาจตั้งกรรมการสัมภาษณ์  กรรมการประเมินความ        
เหมาะสมกับตำแหน่ง หรือเรื่องอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับการคัดเลือกได้ตามความจำเป็น  
 (4)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ดำเนินการคัดเลือกและ
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกได้เท่าที่จำเป็นและไม่ขัดต่อเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนี้  แล้วให้ประธาน
กรรมการประกาศก่อนวันดำเนินการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 
 (5)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก โดยระบุรายละเอียด            
ในเรื่อง ชื่อตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งนั้น วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการ
สมัคร เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และเรื่องอ่ืน ๆ  หรือข้อความอ่ืนที่ผู้สมัครควร
ทราบ โดยให้ปิดประกาศรับสมัครการคัดเลือกนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่รับสมัครก่อนวันที่เริ่มสมัคร และ
จะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมด้วยก็ได้ 
 (6)   ให้คณะกรรมการคัดเลือกจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยให้มีกำหนดเวลารับสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า  15  วันทำการ 
 (7)   ข้าราชการผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม       
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร ตามประกาศ
กำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และ  
ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนในระดับที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้น   
 (8)   ในกรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน 
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้  จะต้องยื่นหนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
ตนสังกัดอยู่ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศการรับสมัคร 
 (9)   ให้คณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกก่อนวัน
ดำเนินการ คัดเลือกไม่น้อยกว่า  5  วันทำการ 
 (10) ในการดำเนินการคัดเลือก ให้เลขานุการคณะกรรมการเสนอรายชื่อข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและอยู่
ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ งที่จะแต่งตั้งได้ต่อคณะกรรมการ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้อง
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
  (ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งที่
จะแต่งตั้ง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าที่ของตำแหน่ง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทำงาน  การควบคุม
บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับตำแหน่งอ่ืน และข้อมูลอ่ืน ๆ เกี่ยวกับงานของตำแหน่งที่จะ แต่งตั้งอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ  ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง  เป็นต้น   
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 (ข) ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือก เสนอชื่อเพ่ือรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน  รวมทั้งประวัติการศึกษาการฝึกอบรม 
ดูงาน  ประสบการณ์  ความสามารถ  ความชำนาญ  หรือคุณลักษณะพิเศษ  ผลงานสำคัญพิเศษ หรือผลงาน
ที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถของข้าราชการ ประวัติทางวินัยในอดีตของข้าราชการผู้นั้น ซึ่งควรเป็นข้อมูล
ที่เก็บอย่างเป็นระบบ  และได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์และทันสมัยอยู่เสมอ   

 (11)  ให้คณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนสัมภาษณ์ และคะแนนคุณสมบัติแล้ว        
จัดลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ ได้คะแนนต่ำสุดและให้พิจารณาผู้ที่มีอยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้        
รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป  และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน       
ให้จัดลำดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน  ดังนี้ 

        (ก)   ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ ์
        (ข)   ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ในตำแหน่งระดับปัจจุบันก่อน 
        (ค)   ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งและระดับพร้อมกันให้พิจารณา

จากเงินเดือนมากกว่า 
        (ง)   ถ้าเงินเดือนเท่ากัน  ให้พิจารณาจากอายุราชการ 
        (จ)   ถ้าอายุราชการเท่ากัน  ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงกว่า 
        (ฉ)   ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน 
        (ช)  ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันให้พิจารณาผู้ใดมี              

อายุมากกว่า 
 (12)  เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการคัดเลือกรายงานผลการ
คัดเลือกต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดเรียงลำดับตามผล
คะแนน ตามข้อ (11) โดยให้ระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพ่ือจะได้ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกตามลำดับต่อไป   
 (13)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามลำดับที่ในประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  
 (14) ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่ง
ว่างเพ่ิมอีก  ก็อาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตาม
ประกาศผลการคัดเลือกนั้นให้ดำรงตำแหน่งได้ หรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้     ให้อยู่ในดุลย
พินิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547) 
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 ข้อ 107 เมื่อได้มีการดำเนินการคัดเลือกตามที่กำหนดในประกาศนี้ ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ดำเนินการดังต่อไปนี้  
 (1)  ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 1 ชุด และสำเนาประกาศรับสมัครสอบ 
2 ชุด  ไปยัง ก.จ.จ. ก่อนเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ โดยให้ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบ จำนวน 1 
ชุด ให้ ก.จ.จ. ทราบด้วย 
 (2)  เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานไปยังสำนักงาน ก.จ.จ. 
ภายใน 5 วันทำการ  นับแต่วันเลื่อนและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกตาม **ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และ
ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ตาม เอกสารแนบท้ายภ าคผนวก
หมายเลข 10 หรือวันประกาศผลการคัดเลือกตามข้อ 106 โดยให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้  

 (ก)   สำเนาคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ    1   ชุด  
 (ข)   สำเนาบัญชีการกรอกคะแนน       1   ชุด  
 (ค)   สำเนาประกาศผลการคัดเลือก     1   ชุด  
 (3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและ    
อ่ืน ๆ นอกจากที่กำหนดไว้เดิมให้รายงานสำนักงาน ก.จ. โดยด่วนที่สุด 

  (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 

 (** เนื่องจากยกเลิก ข้อ 102 (1) - (2) และข้อ 103 - 104 ตามประกาศเรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หลักเกณฑ์ข้อนี้จึงใช้ข้อความตามประกาศ
ดังกล่าวใน เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 10) 

หมวด  5 
การบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ 108 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด                           
เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขั นได้ใน
ตำแหน่งนั้น โดยบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใด อาจบรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  โดยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของ ก.จ.จ. อ่ืน หรือ คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือส่วนราชการอ่ืนในตำแหน่งเดียวกันกับ
ตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการ  หรือตำแหน่งอ่ืนที่กำหนดคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งนั้น  

สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ ก.จ.จ. อ่ืนหรือขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่ืนตามวรรคสอง แต่ไม่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้งตามที่องค์การบริหาร   ส่วนจังหวัดขอ
ใช้บัญชี ยังถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเดิม หรือตามบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถขอใช้บัญชีสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับสูงกว่ามา
บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่มีระดับต่ำกว่า จากบัญชีการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
ขอใช้บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดได้ โดยมีเงื่อนไขว่าบัญชีการสอบแข่งขันต้องเป็นกลุ่ม
ตำแหน่งเดียวกัน ซึ่งมีคุณวุฒิเหมือนกันในขณะบรรจุแต่งตั้งจะต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น ผู้
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ต้องสมัครใจโดยไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลำดับของ
บัญชีการสอบแข่งขัน 

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย 
การโอนฯ ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2548 ) 

ข้อ 109 ผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งอยู่ในลำดับที่ที่จะได้รับบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด 
ถ้าปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม โดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในหมวด 1 ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น หรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติยกเว้นจาก  ก .จ. อยู่ก่อนหรือภายหลัง การสอบแข่งขัน
จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นไม่ได้ 

 ข้อ 110  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์แก่ราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. อาจบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ
สูงเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 ข้อ 111 องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอขอให้ ก .จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ  หรือผู้ชำนาญการจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้ 

 (1) ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความจำเป็นที่
จะต้องใช้บุคลากรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการหรือ
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ในระดับเดียวกัน  

 (2)  มีการกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการ เพ่ือรองรับลักษณะหน้าที่  
ความรับผิดชอบตาม (1) โดยพิจารณากำหนดระดับตำแหน่ง ให้เหมาะสมกับความยากและคุณภาพ         
ของงานในตำแหน่งนั้น ดังนี้ 

    (ก)  ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ กำหนดเป็นตำแหน่งระดับ 9   
 (ข)  ตำแหน่งผู้ชำนาญการ กำหนดเป็นตำแหน่งระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8   

 ข้อ 112 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่ราชการ
ที่จะต้องบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้
เสนอเหตุผลและความจำเป็น คำชี้แจง ประวัติและผลงานของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการซึ่งจะต้องเป็นผู้ ที่มี
ความรู้ความสามารถและความชำนาญงานสูงในระดับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการ แล้วแต่กรณี  และมีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานในตำแหน่งที่ขอบรรจุและแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาประวัติการ
ทำงานและผลงานที่ได้ปฏิบัติมาตามแบบท่ีกำหนดท้ายประกาศนี้ ให้ ก.จ.จ. พิจารณา 
 ในเหตุผลคำชี้แจงตามวรรคหนึ่ง  ให้แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
 (1) บุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ตำแหน่งที่จะบรรจุ และระดับตำแหน่ง  
 (2) รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ  และปริมาณงานของตำแหน่งที่จะบรรจุ 
 (3) เหตุผลความจำเป็นในการขอบรรจุบุคคลผู้นี้ 
 (4) ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบรรจุบุคคลผู้นี้ 
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 ข้อ 113 กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามข้อ 112 
แต่ยังมิได้กำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการตามที่กำหนดในข้อ 111 (2) ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการขึ้นใหม่หรือปรับเกลี่ยจากตำแหน่งอ่ืนให้ 
ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามที่กำหนดในหมวด 2 ว่าด้วยการกำหนด
ตำแหน่ง หรือ การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี  

 ข้อ 114 เมื่อ ก.จ.จ.ได้เห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเข้ารับราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ชำนาญการ ในตำแหน่งใด ระดับใด แล้ว ให้กำหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือน  ที่จะให้ได้รับโดย
ขั้นเงินเดือนที่จะให้ได้รับดังกล่าวให้ได้รับในขั้นที่ไม่ต่ำกว่าจุดกึ่งกลางระหว่างขั้นสูงและขั้นต่ำของอันดับ
เงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 

ข้อ 115 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ ก.จ.จ. เห็นว่าไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน           
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ในกรณีดังนี้ 

 (1)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนขององค์การ            
บริหารส่วนจังหวัดเพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ  

 (2) การบรรจุและแต่งตั้ งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่  ก.จ . กำหนดให้คัดเลือก         
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ 

 (3) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.จ.จ.อนุมัติให้ส่วนราชการ
ใดจัดให้มีการศึกษาข้ึน เพ่ือเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ 

 (4)  การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งไม่สามารถมารับการบรรจุได้ เมื่อถึง  
ลำดับที่ที่สอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ
ได้มารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ ถูกยกเลิกไปแล้ว 

 (5) การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
เนื่องจากได้มารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแล้ว  แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ 116 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือไป     
รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อผู้นั้นพ้นจากราชการทหาร โดยมิได้กระทำการ
ใด ๆ  ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรง และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในหมวด 1 หากประสงค์จะเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม ภายในกำหนดหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพ้นจากราชการทหาร ให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได ้

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการตามวรรคหนึ่งให้มีสิทธิ
ได้นับวันรับราชการก่อนถูกสั่งให้ออกจากราชการ  รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหารและวันรับราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อกันเพ่ือประโยชน์
ตามประกาศนี้ และตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสมือนว่า ผู้นั้นมิได้เคยถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการ 
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 ข้อ 117 เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจากราชการไปรับราชการ 
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงวนตำแหน่งในระดับเดียวกัน
ไว้สำหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 

 ข้อ 118 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่ได้ออกจากราชการไปรับราชการทหาร 
ตามข้อ 117 หากผู้นั้นประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมจะต้องยื่นคำขอ
พร้อมด้วยหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศนี้ ภายใน 180 วัน    
นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร 

 ข้อ 119 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการ
ทหาร ตามข้อ 118  หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง  และผู้นั้นได้พ้นจากราชการทหารโดยมิได้กระทำ    
การใด ๆ ในระหว่างรับราชการทหารอันเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  หรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง  และผู้นั้นไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม อีกทั้งได้ผู้นั้นได้ยื่นคำขอบรรจุกลับเข้า
รับราชการภายใน 180 วัน นับแต่วันพ้นจากราชการทหารก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งบรรจุ 
ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิมที่
สงวนไว้ โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้ 

(1)   ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป                
แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้รับ
เงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งข้ัน 

 ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนำเศษท่ีเหลือไปรวมกับระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้น  ก่อนออกไปรับราชการทหารแล้วได้ครบ 6 เดือน  ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้น
กลับเข้ารับราชการ  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิม  และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งข้ัน   
 (2) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ปี ให้ผู้มีอำนาจสั่ง
บรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 
 (3) ในกรณีที่ผู้กลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเศษของ
ปีที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหากมีระยะเวลาเหลือ ครบ  6 เดือน 
ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิม เพ่ิมจากข้อ (2) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น
สำหรับระยะเวลาที่คำนวณได้ครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคำนวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ    
6 เดือน ให้พิจารณาคำนวณตามเกณฑ์ ข้อ  (1) วรรคสอง 
  ทั้งนี้  การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นั้น จะต้อง               
ไม่ได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปรับราชการทหารและต้องไม่เกินขั้นสูงของอันดับ            
เงินเดือนสำหรับตำแหน่งระดับเดิม 

 ข้อ 120 ในการบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ หากผู้ใดไม่เคยได้รับการ
บรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบ
ได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน
ดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ด้วย 



- 40 - 
 

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

ข้อ 122 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออก
จากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ  ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายใน
กำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าวให้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 

ข้อ 123 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณากำหนดตำแหน่งในระดับ
เดียวกันสำหรับบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการภายในกำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่ไม่เกินสี่ปี  นับแต่  
วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว 

 ข้อ 124  ผู้ประสงค์จะขอกลับเข้ารับราชการกรณีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจาก
ราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมจะต้อง
ยื่นคำขอบรรจุกลับพร้อมหนังสือรับรองประวัติการทำงานตามแบบที่กำหนด ก่อนวันสิ้นสุดกำหนดเวลา       
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ ไม่น้อยกว่า 30 วัน  

ข้อ 125 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารและประวัติการทำงาน            
ตามข้อ 124 หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องและผู้นั้นมีประวัติในการทำงานที่ ไปปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีโดยไม่มีความเสียหายและยื่นคำขอบรรจุกลับภายในกำหนด  ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับเดิม  โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้  

 (1)   ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิ บัติงาน       
ดังกล่าวตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การ    
บริหารส่วนจังหวัด โดยให้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินครึ่งข้ัน 

 ถ้ามีเศษของ 6 เดือนที่ไปปฏิบัติงานเมื่อนำเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของครึ่งปีที่แล้วมาของผู้นั้นก่อนออกไปปฏิบัติงานแล้วได้ครบ 6 เดือน ก็ให้สั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้า
รับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น  
 (2)   ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงาน     
ดังกล่าวครบ 1 ปี ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุผู้นั้นกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในข้ันที่สูงกว่าเดิมได้ไม่เกินปีละหนึ่งขั้น 
 (3)   ในกรณีที่ผู้กลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน                
ดังกล่าวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป  เศษของปีที่ไปปฏิบัติงานที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ (2) แล้วหากมี
ระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน  ให้สั่งบรรจุผู้นั้นโดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกว่าเดิมเพ่ิม
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จากข้อ (2) ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้นสำหรับระยะเวลาที่คำนวณได้ครบ 6 เดือน และหาก   ยังมีเศษที่เหลือจาก
การคำนวณครั้งสุดท้ายแต่ไม่ครบ 6 เดือน  ให้พิจารณาคำนวณตามเกณฑ์ ข้อ(1) วรรคสอง 
 ทั้งนี้ การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเดิม ตามข้อ (1) ข้อ (2) และ ข้อ (3) นั้น จะต้องไม่ได้
รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่มิได้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และต้องไม่เกินขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งระดับเดิม 

 ข้อ 126 ในการบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการหากผู้ใด 
ไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในสายงานดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 6 ว่าด้วยการย้ายข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดด้วย 

 ข้อ 127 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติ
คณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มี  
ความเสียหาย และประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเดิมภายในกำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วันไปปฏิบัติงานดังกล่าว ให้นำ 
ความที่กำหนดไว้ในข้อ 124  และข้อ 125  มาใช้บังคับแก่ข้าราชการ ที่กล่าวถึงโดยอนุโลม 

           ข้อ 128 ภายใต้บังคับข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ออกจากราชการไปแล้วที่มิใช่  
เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หากประสงค์จะบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
ให้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่สูงกว่าประเภทและระดับเดิม 
  ผู้ขอกลับเข้ารับราชการต้องยื่นคำขอตามแบบท้ายประกาศนี้พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้ 
         (1) ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ยื่นขอ 
กลับเข้ารับราชการ 
  (2) สำเนาทะเบียนประวัติ 
  (3) หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้บังคับบัญชาเดิม 
ซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  (4) สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะบรรจุกลับ 
เข้ารับราชการ 
  (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
  (6) สำเนาหนังสือสำคัญการสมรส หลักฐานการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ
หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน (ถ้ามี) 
  (7) สำเนาคำสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ 
(* ยกเลิกข้อ 128 ประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 แล้วใช้ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 53) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 63) 

 ข้อ 129 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรวจสอบเอกสารตามข้อ 128 ประวัติ  
การรับราชการและประวัติการทำงานทุกแห่งของผู้สมัครและสอบถามไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมากท่ีสุดมาประกอบการพิจารณา 
 (* ยกเลิกข้อ 128 ประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 แล้วใช้ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ  
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 53) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 63) 
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  ข้อ 130 การพิจารณาเพ่ือบรรจุให้พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ที่ออกจากราชการไปแล้ว 
กลับเข้ารับราชการ ให้พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  (1) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับ
การยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัดตาม 
ข้อ 6 - 8 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545  
  (2) ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดไว้ตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (3) กรณีบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญ
การ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องไม่มีบัญชี  
ผู้สอบแข่งขันได้หรือบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งในสายงานที่จะบรรจุกลับ รอการบรรจุ หรือแต่งตั้งอยู่  
เว้นแต่ผู้ที่จะบรรจุกลับเข้ารับราชการนั้นเป็นผู้ที่ออกจากราชการเพ่ือไปตำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งทางการเมือง หรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือลาออกจากราชการเพ่ือติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ หรือเป็นผู้ที่ออกจากราชการไปเนื่องจากถูกยุบเลิกตำแหน่ง 
  (4) สำหรับการบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
พิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ หรือในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ต้องบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง 
ประเภท สายงานและระดับไม่สูงกว่าเดิม โดยหากจะบรรจุในตำแหน่ง ประเภท สายงานและระดับเดิม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจะต้องมีตำแหน่งว่างที่จะบรรจุกลับเข้ารับราชการ ซึ่งเคยมีผู้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญหรือระดับอาวุโส โดยต้องขอความเห็นชอบคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี ใน
การปรับปรุงตำแหน่งให้เป็นระดับดังกล่าวก่อน จึงจะบรรจุกลับเข้ารับราชการในระดับดังกล่าวได้ 
  (5) สำหรับการบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และ
ประเภทบริหารท้องถิ่น ให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
(* ยกเลิกข้อ 128 ประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 แล้วใช้ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 53) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 63) 

 ข้อ 131 ให้ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมก่อนออกจากราชการ 
หากระหว่างการออกจากราชการมีการปรับเงินเดือน เงินเพ่ิม หรือปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก็อาจปรับอัตราหรือข้ันเงินเดือนให้ตรงตามข้อเท็จจริงในวันบรรจุกลับเข้ารับราชการก็ได้ 
(* ยกเลิกข้อ 128 ประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 แล้วใช้ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 53) พ.ศ. 2563ลงวันที่ 5 มิ.ย. 63 )  

ข้อ 132    การบรรจุและแต่งตั้งจากข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ผู้ขอโอนมาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในหมวด 8 

ข้อ 133   ผู้ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด                
ตำแหน่งใดต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ. กำหนด 

ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ให้หมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก .พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง 
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กรณีมีเหตุผลความจำเป็น  ก .จ.  อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที ่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งก็ได้ 

 ข้อ 134 ผู้ ได้รับบรรจุ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้ามโดยไม่ได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนั้นอยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหาอยู่ก่อนและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้อง
หานั้นก็ดี หรือกรณีบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันก็ดี   
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สั่งให้ผู้นั้นออกจากข้าราชการโดยพลัน แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตาม
อำนาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่จะได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ
ก่อนมีคำสั่งให้ออกนั้น และถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริตแล้วให้ถือว่า เป็นการสั่ งให้ออก 
เพ่ือรับบำเหน็จบำนาญ เหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น  

  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2550  ประกาศ ณ วันท่ี 20 กันยายน 2550) 
 ข้อ 135 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่ง     
ที่ ก.จ.จ. ยังมิได้กำหนดตำแหน่ง จะกระทำมิได้ 

ข้อ 136   การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  

ข้อ 137 ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า    
6 เดือน แต่ไม่เกิน 9 เดือน และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องดำเนินการในรูป
คณะกรรมการ  และในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมินไม่ควรให้รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้
โดยได้รับความเห็นชอบจาก  ก.จ.จ.  

ผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งให้ถือเสมือนว่า ผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการ              
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือน              
หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับจากราชการในระหว่างที่ผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

 ข้อ 138 ให้ผู้ได้รับการบรรจุจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  และข้าราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงานซึ่งโอนมา
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง 
 ข้อ 139 ภายใต้บังคับ ข้อ 148 (2) ให้ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 138  ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเวลา 6 เดือน
นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นต้นไป 
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 ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างจริงจัง  
มีความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นกระบวนการเลือกสรร
บุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ      

 ข้อ 140 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ตามความเหมาะสม  แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืน  ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง  คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของ
จรรยาบรรณและการรักษาวินัย    
  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติ หน้าที่                      
ราชการให้เป็นไปตามทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด แล้วรายงานให้ ก.จ.จ. ทราบ 

 ข้อ 141 ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
  ให้ผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติ           
หน้าที่ราชการปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการ          
ปฏิบัติงาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการ     
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 ข้อ 142 ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
เสนอผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 

 ข้อ 143 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจำนวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตั้ง
จากผู้มีหน้าที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหนึ่งคน  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน 

 ข้อ 144 ให้คณะกรรมการทำหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ 
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมิน     
ที่กำหนดไว้ในข้อ 140 ทำการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้ว
เป็นเวลาสามเดือนและประเมินครั้งที่สอง เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ราชการครบหกเดือน เว้นแต่
คณะกรรมการไม่อาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละครั้ง ได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจาก 
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลาคลอดบุตร ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะ
ประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการ  
ตามหน้าที่  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวม 
เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้ 
  ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม ข้อ148 (2) เมื่อครบ
กำหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครั้งหนึ่ง 

 ข้อ 145 ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก และในกรณี         
มีกรรมการที่ไม่เห็นด้วยอาจทำความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้ 
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 ข้อ 146 เมื่อคณะกรรมการได้ดำเนินการตาม ข้อ 144 แล้ว ให้ประธานกรรมการ   
รายงานผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ 
 (1)   ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 140                 
ให้รายงานเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้ว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายตาม                     
ข้อ 148 (2) แล้ว 
 (2)   ในกรณีที่ผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อ 140         
ให้รายงานเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแต่ละครั้ง 

 ข้อ 147   เมื่ อนายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด ได้ รับรายงานตามข้อ 146 (1)          
แล้วให้ประกาศว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้  
ผู้นั้นทราบ และรายงานตามแบบรายงานท้ายประกาศนี้ ไปยัง ก.จ.จ. ภายในห้าวันทำการ นับแต่วันประกาศ 

 ข้ อ  148 เมื่ อน ายกองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งห วั ด ได้ รั บ รายงานตามข้ อ  146 (2)                   
ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 (1)  ในกรณีที่ เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการให้นายก            
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแสดงความเห็นในแบบรายงานตามข้อ 146 และมีคำสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
โดยความเห็นชอบของ ก .จ.จ. ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานพร้อมกับแจ้งให้ผู้นั้นทราบ        
และส่งสำเนาคำสั่งให้ออกไปยัง ก.จ.จ.  ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่มีคำสั่ง 
 (2)   ในกรณีที่เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ต่อไปจนครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสามเดือน
แล้วแต่กรณี ให้แสดงความเห็นในแบบรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้มีหน้าที่ดูแล 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพ่ือทำการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลา  
ที่ขยายแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานว่าผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ  
ผู้นั้นยังต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ        
โดยนำความใน (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 149 การนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเดือนตามประกาศนี้ ให้นับวันที่  
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติงานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย  และให้นับวัน
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรกเป็นวันเริ่มต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนั้นของเดือน
สุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาถ้าไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายของเดือน
นั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา 

 ข้อ 150 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่          
ราชการผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ   ย้าย  โอน หรือออกจากราชการ  
ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รับบรรจุ กลับเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ดังนี้ 
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 (1)   กรณีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ได้รับ
เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับ
ตำแหน่งเดิม  ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
 (2)   กรณีย้ายไปดำรงตำแหน่งในสายงานเดิม  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ 
นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตำแหน่งเดิม  ถ้าย้ายไปดำรงตำแหน่งในต่างสายงานให้เริ่ม
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ 
 (3)   กรณีโอนมาดำรงตำแหน่งใหม่ ให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตำแหน่งเดิม 
 (4)   กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ   
ทหาร  เมื่อได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่าง 
สายงาน  ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตำแหน่งเดิม 

ข้อ 151 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดแล้ว  
หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งผู้นั้นให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกับตำแหน่งเดิมที่ 
ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยพลัน  โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.แต่ทั้งนี้       
ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ และการรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ผู้นั้นมีคุณสมบัติ 
ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้รับเงิน          
เดือนในขั้นที่พึงจะได้รับตามสถานภาพเดิม และให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสถานภาพอย่างใดในการที่ได้รับแต่งตั้ง       
ให้ดำรงตำแหน่งที่ตนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น  
 ข้อ 152 ในกรณี ที่ องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดมีตำแหน่ งบริหารและตำแหน่ ง          
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมว่างลง หรือตำแหน่งว่างที่กำหนดขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดรายงานตำแหน่งว่างนั้นให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 7 วัน  
นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ที่ว่างนั้นภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ประสงค์จะบรรจุ
และแต่งตั้งแทนตำแหน่งว่าง ให้รายงานเหตุผลความจำเป็นเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีว่างตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
   (1) ให้ดำเนินการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่ืนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่าง
ภายใน 15 วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง 
 (2) กรณีไม่ประสงค์จะดำเนินการตาม 1 หรือหากครบกำหนด 15 วันแล้ว ยังไม่อาจ
ดำเนินการสรรหาได้ ให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อดำเนินการสรรหาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
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  1. คัดเลือกเพ่ือโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่ืน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน ตามข้อ 170 แห่งประกาศ 
ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การ
โอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 
  2 . ให้ ดำเนิ นการโดยวิธี ก ารสอบคัด เลื อก  ห รือการคั ด เลื อก ตามที่ ก ำหนด 
ในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก ของประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และฉบับที่แก้ไข เพ่ิมเติม
ถึงปัจจุบันแล้วแต่กรณี 
  3. ให้ดำเนินการโดยการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืน ซึ่งดำรงตำแหน่ง
บริหารหรือข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร โดยมีหนังสือรับรองจาก
ส่วนราชการต้นสังกัด ตามข้อ 180 วรรคสอง แห่งประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้น
เงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2547 และผู้จะขอให้รับโอนจะต้องมีระดับตำแหน่งไม่
ต่ำกว่าตำแหน่งที่จำแต่งตั้งนั้น 
 (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน ฯ 
ประกาศ ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547 ) 
  (** แก้ไข เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การ
โอน การรับโอนฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2546 ประกาศ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 2547 ) 
  (*** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2548 ) 
  (**** หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสอบสายงานผู้บริหาร ในระหว่างนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ตาม ประกาศ 
ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 
12 จนกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะยกเลิกการบังคับใช้) 

หมวด  6 
การย้าย 

 ข้อ 153 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภท
และระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้  
 (1)  กรณีย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตรากำลังสามปี 
ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 
 (2)  กรณีการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้ นั้นต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.45) พ.ศ.2558 ประกาศ ณ 
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558) 
 ข้อ 154 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้พิจารณาถึงเหตุผลความ
จำเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหลักและอาจ
พิจารณาความจำเป็นอ่ืน ๆ  ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของราชการประกอบด้วย  
  (* แก้ไขเรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.45) พ.ศ.2558 ประกาศ ณ 
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558)  



- 48 - 
 
 ข้อ 155  การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำรงตำแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในสายงานและประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนใน
ขั้นเดิม ทั้งนี้ ต้องเป็นตำแหน่งว่างในแผนอัตรากำลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในตำแหน่งเดียวกัน   
  (* แก้ไขเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.45) พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  

 ข้อ 156 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงานให้กระทำได้  
ในกรณีเป็นตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งสายงานอ่ืนนั้นในประเภทและ
ระดับเดียวกัน  โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้อ งมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น แต่ไม่จำต้องเป็นผู้ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนั้น
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาก่อน และให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 (1)  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอคำร้องขอย้ายไปดำรง
ตำแหน่งในสายงานอ่ืนนั้น ให้ใช้แบบประเมินตามที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 
 (2)   ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งของสายงานที่จะแต่งต้ังใหม่ตามแบบประเมิน 
 (3)   ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานอ่ืนจะต้องได้คะแนนจากผลการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 สำหรับตำแหน่งที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะให้ทดสอบ
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย 
 (4)   กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตั้งเกินกว่าจำนวนตำแหน่งว่างให้นำคะแนนผลการประเมิน
ของผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดทำบัญชีเรียงตามลำดับคะแนนรวมเสนอคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็น
ควรกำหนดรายการประเมินเพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบ ก็อาจพิจารณากำหนดเพ่ิมเติมได้ กรณี 
มีคะแนนเท่ากันให้จัดเรียงตามลำดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกล่าวให้มีอายุ  1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบการแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงลำดับที่ในบัญชีดังกล่าว  
  (* แก้ไขเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.45) พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 157 กรณีการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น และปัจจุบัน
ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้นั้นไปแต่งตั้ งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็น  
ผู้ที่สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งซึ่งอยู่ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบ
คัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิกด้วย 
  กรณีการย้ายได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยได้รับ
คุณวุฒิการศึกษาที่ขาดแคลนตามพ้ืนที่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 
โดยได้รับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนของเทศบาล หรือผู้ได้รับคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกำหนด 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว. 25 พ.ย. 2545 
(แก้ไขเพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2547 ) 
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  (** แก้ไขเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่  45)        
พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 
 ข้อ 158 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสาย
งานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญ
การพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งและตรงตามความรู้ ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ำ    
ในการดำรงตำแหน่งในตำแหน่งนั้นด้วยโดยต้องผ่านการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงาน        
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ ดำรง
ตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้  
 (1)   กรณีการย้ายมาดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานที่เก่ียวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมิน
บุคคลและการปฏิบัติงาน 
 (2) กรณีการย้ายมาดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเก้ือกูลกันต้องผ่าน 
การประเมินบุคคล การปฏิบัติงาน และผลงาน   
  (* แก้ไขเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่  45)  
พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 159 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ต่างสายงาน  ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งนั้น  และจะต้องเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงานให้
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด 
  การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภท
วิชาการไปดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นหรือผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งสู งขึ้นในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิ ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกท่ีกำหนด  

  (* แก้ไข เรื่อง ประกาศกำหนดการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพ่ิมเติม) 
ประกาศ ณ  วันที่ 1 กันยายน 2547)   
  (** แก้ไขเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 45) พ.ศ.
2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  

 ข้อ 160 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งใดไปแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งในสายงาน ประเภทที่แตกต่างจากเดิมและระดับที่ต่ำกว่าเดิม หรือย้ายข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นหรือประเภทบริหารท้องถิ่นหรือ สายงานผู้บริหาร
สถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการ ให้กระทำได้ต่อเมื่อข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และ 
ผู้นั้นต้องสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 



- 50 - 
 

  ในการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ
โดยให้ได้รับเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่องการให้
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน 
  (* แก้ไขเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 45) พ.ศ.
2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 161 ในการสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ต่างสายงาน ให้คำนึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการเลื่อน
ระดับสูงขึ้นด้วย ซึ่งอาจทำให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งใน
สายงานที่แต่งตั้งใหม่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้  
  (* แก้ไขเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่  45)         
พ.ศ.2558  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 162 เมื่อมีคำสั่ งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้ งให้ดำรง           
ตำแหน่งใดแล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งดังกล่าวให้ข้าราชการ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้นั้นทราบในวันที่ไปรายงานตัวรับมอบหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งนั้นต่อไป 
  (* แก้ไขเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่  45)         
พ.ศ.2558  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 162/1 การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานบริหาร 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง  โดยจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเดียวกัน สำหรับเลขที่ตำแหน่งให้คงไว้ที่เดิม  
ส่วนระดับวิทยฐานะและอัตราเงินเดือน  ให้ติดตามตัวบุคคลไปกำหนดในตำแหน่งใหม่ ที่จะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีนี้
ให้หมายรวมถึงการย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างด้วย 
  (* เพ่ิมเติม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 45)     
พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 162/2 การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งและสาขาวิชาเอกเดียวกันสำหรับเลขที่ตำแหน่ง
ให้คงไว้ที่เดิม  ส่วนระดับวิทยฐานะและอัตราเงินเดือน ให้ติดตามตัวบุคคลไปกำหนดในตำแหน่งใหม่ที่จะ
แต่งตั้งซ่ึงกรณีนี้ให้หมายรวมถึงการย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างด้วย  
  ในกรณีที่มีเหตุผลจำเป็นพิเศษที่ไม่อาจดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบใน  
การพิจารณาย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอน โดยไม่จำเป็นต้องดำรง
ตำแหน่งหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันได้เป็นการเฉพาะราย 
  (*เพ่ิมเติม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 45)     
พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 
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 ข้อ 162/3 การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันยกเลิก โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน 
  (*เพ่ิมเติม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 45)     
พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 
 

หมวด 7 
การโอนและการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 ข้อ 163 การโอนและการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนโดยความสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ดำเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 (1) การโอนและรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข      
ที่เก่ียวข้องตามคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กำหนด 
 (2) การโอนและรับโอนในตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตำแหน่งเดียวกันใน
ตำแหน่งที่ว่าง 
 (3) การโอนและรับโอนโดยการสับเปลี่ยนกันในตำแหน่งประเภท สายงาน  ระดับ และ
ตำแหน่งเดิมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

 (4) การโอนและรับโอนในตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับเดิม โดยตำแหน่งต่ำ
กว่าเดิม หรือมาดำรงตำแหน่งในประเภท สายงานเดิม โดยระดับต่ำกว่าเดิมในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 (5) การโอนและรับโอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าเดิม ตาม (4) แล้วประสงค์ขอโอนหรือขอ
ย้ายไปแต่งตั้งในตำแหน่งเดิม 
 การโอนและรับโอน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
เกี่ยวข้องประสานกัน โดยกำหนดวันที่รับโอนและให้ โอนมีผลในวันเดียวกัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือว่าเวลาราชการหรือเวลาทำงานของผู้ที่โอนมา
ตามที่กำหนดในหมวดนี้ ในขณะที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

 (* แก้ไขตาม ประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 51) พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 
กรกฎาคม 2562) 

 ข้อ 164 ในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่
จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือการแต่งตั้ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันผู้สอบ
คัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกนั้นเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะบรรจุหรือแต่งตั้งนั้น เสนอเรื่องการขอรับโอนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ได้รับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่
จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือก แล้วแต่กรณี ให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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 ข้อ 165 ในการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับ
คัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่จะรับโอนมีหนังสือแจ้งความประสงค์จะรับโอนโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนทราบ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมของผู้ที่จะโอนเสนอ
เรื่องการให้โอนข้าราชการผู้ที่จะโอนไปนั้นให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ 179  

 ข้อ 166 ในการออกคำสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่จะรับโอน และการออกคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง
และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสังกัดเดิมตามมติของ ก.จ.จ. ชองแต่ละแห่ง ตามข้อ 164 และข้อ 
165 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองแห่งประสานกัน เพ่ือออกคำสั่งการรับโอนข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่งและหน้าที่ โดย
กำหนดให้มีผลในวันเดียวกัน  

 ข้อ 167 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือน 
ดังนี้ 
 (1)  กรณีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ำกว่าหรือเท่า
คุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ได้รับ   
อยู่เดิม 
 (2) กรณีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่าเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนต่ำกว่าหรือ
เท่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แต่หากผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ
เงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันใน
ขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะ
ได้รับเมือ่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้ายประกาศนี้ 
 (3) กรณีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับต่ำกว่าเดิม และผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ 
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่
ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขันในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบขั้น
เงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้ายประกาศนี้ และหากผู้นั้น
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มี
เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับ
ตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขันนั้น  

 ข้อ 168 ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะดำเนินการ
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับคัดเลือกใน
กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน  ซึ่งได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิก็ได้หากมีการระบุเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิไว้ในประกาศสอบแข่งขัน หรือคัดเลือก
ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันในครั้งนั้น 

 ข้อ 169 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่
สอบคัดเลือกได้ หรือได้รับคัดเลือกที่มิใช่กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ได้รับเงินเดือนตามที่
กำหนดในหมวด 3  ว่าด้วยอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแล้วแต่กรณี 
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 ข้อ 169/1 กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุญาตจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ไปสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนแล้ว เมื่อประสงค์จะโอนไปดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือกได้นั้น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพ่ือให้ความเห็นชอบให้พ้นจากตำแหน่ง  โดยออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งวันเดียวกันกับคำสั่ง       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่รับโอน เว้นแต่  ผู้นั้นอยู่ระหว่างถูก
ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือกรณีอ่ืนที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เห็นสมควรให้ชะลอการโอน 
  กรณีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถมีมติ
เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งและหน้าที่ได้ทันทีเมื่อได้รั บแจ้ง
คำสั่งรับโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จะรับโอนโดย     ไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกครั้ง แล้วรายงานคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ  
  (* เพ่ิมเติม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (เพ่ิมเติม)  ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 ) 

ข้อ 170 การโอนและการรับโอนตามข้อ 163 (2) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
เสนอเรื่องขอความเห็นชอบการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนมา
ดำรงตำแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) อาจมีมติเห็นชอบให้รับโอน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ดำรงตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ และตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง และ
ประสงค์ขอโอนมาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น โดยนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและ
รับโอนนั้นแล้ว และเมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งรับโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ
และตำแหน่งเดียวกัน โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิมและให้แจ้งคำสั่งรับโอนให้อ งค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพ่ือออกคำสั่งให้โอนโดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 

(* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง 
การย้าย การโอน ฯ ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 ) 
 (** แก้ไขตาม ประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 51) พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 
2562) 

 ข้อ 171 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ว่างลงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน  มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ ว่างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนคณะหนึ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า    
7 คน 
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 (1) กรรมการใน  ก.จ.จ.   เป็นประธานกรรมการ  
 (2) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เป็นกรรมการ  
 (3) ผู้แทนหน่วยราชการ     เป็นกรรมการ  
 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิ    เป็นกรรมการ  
โดยให้กรรมการคัดเลือกเพ่ือรับโอนทั้ง 3 ฝ่าย ตาม (2) (3) และ (4)  มีจำนวนฝ่ายละ         

เท่ากัน และเม่ือรวมกับกรรมการคัดเลือกตาม (1) แล้ว ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน  
  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ  
  (* แก้ไขเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณา
รับโอน ฯ ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547)  
  (** หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสายงานผู้บริหาร ในระหว่างนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์
ตาม ประกาศ ก.จ. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
2 ฉบับ เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 12 จนกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะยกเลิกการบังคับใช้) 

 ข้อ 172 กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้แทนองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามข้อ 171 (2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีระดับไม่ต่ำกว่าระดับ
ของตำแหน่งที่จะคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งในตำแหน่งนั้น 
  (* แก้ไขเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณา
รับโอน ฯ ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547) 
  (** หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสายงานผู้บริหาร ในระหว่างนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์
ตาม ประกาศ ก.จ. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
2 ฉบับ เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 12 จนกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะยกเลิกการบังคับใช้) 

 ข้อ 173 กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนที่แต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยราชการตามข้อ 
171 (3) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการซึ่งมีระดับ    ไม่ต่ำกว่าระดับของ
ตำแหน่งที่จะคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งในตำแหน่งนั้น 
  (* แก้ไขเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณา
รับโอนฯ ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (** หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสายงานผู้บริหาร ในระหว่างนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์
ตาม ประกาศ ก.จ. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
2 ฉบับ  เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 12 จนกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะยกเลิกการบังคับใช้) 

 ข้อ 174 กรรมการคัด เลือกเพ่ือพิจารณารับโอนที่ แต่งตั้ งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม            
ข้อ 171 (4) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.หรือผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนที่มีความรู้ 
ความสามารถ ในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านกฎหมาย ซึ่ งอาจเป็น
ข้าราชการ หรือบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าว 
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  (* แก้ไขเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณา
รับโอนฯ ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (** หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสายงานผู้บริหาร ในระหว่างนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์
ตาม ประกาศ ก.จ. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
2 ฉบับ  เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 12 จนกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะยกเลิกการบังคับใช้) 

 ข้อ 175 เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนตามข้อ 171 วรรคสี่     
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
  ให้เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน ทำหน้าที่ในงานด้านธุรการ             
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 
  (* แก้ไขเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณา
รับโอนฯ ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 ) 
  (** หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสายงานผู้บริหาร ในระหว่างนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์
ตาม ประกาศ ก.จ. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
อีก 2 ฉบับ เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 12 จนกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะยกเลิกการบังคับใช้) 

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

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

 ข้อ 178 การโอนและการรับโอนตามข้อ 163 (3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะ
รับโอนและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอมในการโอนและรับโอนโดยการ
สับเปลี่ยนตำแหน่งดังกล่าว 

 เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งรับโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภท สายงาน ระดับ
และตำแหน่งเดิม โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม และให้แจ้งคำสั่งรับโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนทราบ เพ่ือออกคำสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 

 (*แก้ไขตาม ประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลัก เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่  51) พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่   
25 กรกฎาคม 2562)  
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ข้อ 179  การโอนและการรับโอนตามข้อ 163 (4) กระทำได้ต่อเมื่อข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นผู้นั้นสมัครใจ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนและรับโอนนั้นแล้ว เมื่อคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดออกคำสั่งรับโอน โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ
เงินเดือน และให้แจ้งคำสั่งรับโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ื นทราบ 
เพ่ือออกคำสั่งให้โอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน 

 (* แก้ไขตาม ประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 51) พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 
กรกฎาคม 2562) 

 ข้อ 179 ทวิ การโอนและการรับโอนตามข้อ 163 (5) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาจรับโอนหรือย้ายผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งเดิมก่อนได้รับการแต่งตั้งได้ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิม 

 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท สายงาน 
และระดับเดิม โดยตำแหน่งต่ำกว่าระดับเดิมตามข้อ 179 หากประสงค์จะโอนไปดำรงตำแหน่งเดิมก่อนได้รับ
การแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีคำสั่งให้โอนไปองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว โดยการออกคำสั่งให้โอนต่อเมื่อได้รับแจ้งคำสั่งรับโอนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 

 (*  เพ่ิมเติมตาม ประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 51) พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 
กรกฎาคม 2562) 
 

หมวด 8 
การโอนและรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน 

                                      
                                     ส่วนที่ 1 

                 การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน 
 

ข้อ 180 การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนโดย
ความสมัครใจของผู้ขอโอน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์รับโอนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดจากส่วนราชการอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่วนราชการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องประสานกัน โดยกำหนดวันที่รับโอนและให้โอนมีผลวันเดียวกัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งให้โอนและ
แจ้งคำสั่งให้โอนให้ส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือออกคำสั่งรับโอน โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน และให้
รายงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ทราบ   
  (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ฯ การบรรจุ การแต่งตั้ง การย้าย การโอนฯ ประกาศ  
ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2547 ) มีต่อ 
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(** ยกเลิกความเดิมในหมวด 8 และใช้ข้อความตาม ประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 51) พ.ศ.2562 
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

 
   ส่วนที่ 2 
                      การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืน   

 
ข้อ 181  การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง มาบรรจุแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความสมัครใจของผู้ขอโอน ให้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

       (1) การรับโอนต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

           (ก) ตำแหน่งที่จะนำมาใช้ในการรับโอน ต้องเป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน 

           (ข) ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับใด ต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้น 

           (ค) ข้าราชการประเภทอ่ืน หากไม่เคยได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ใช้
คุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านั้นขึ้นไปเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาก่อน 
หรือไม่เคยได้รับแต่งตั้งโดยผลการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขันให้ดำรงตำแหน่งที่ต้องใช้วุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งมาก่อน หากจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการ ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่ง สายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแข่งขันนั้นยังไม่ยกเลิก 

           (ง) การรับโอนเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ต้องดำเนินการคัดเลือกหรือต้องประเมิน
บุคคลผู้ขอโอนจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือผ่านการประเมินบุคคลก่อน 

           (จ) การรับโอนเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานใด ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดใด ต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ หรือไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ 
หรือผู้ได้รบัการคัดเลือกในตำแหน่ง สายงานนั้นขึ้นบัญชีรอการแต่งตั้งอยู่ 

 (2)  การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตาม (1) ให้ดำเนินการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
           (ก) การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยกรณี
พิเศษ ตามข้อ 115 (2) โดยให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) 
กำหนด  

           (ข) การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร 

           (ค)  การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนในตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 

      การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามวรรคหนึ่ง มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องประสานกัน โ ดยกำหนด    
วันรับโอนและให้โอนมีผลในวันเดียวกันเพ่ือเสนอคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ก.จ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งรั บโอนและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้แจ้งคำสั่งรับโอนให้ส่วนราชการอ่ืนทราบ เพ่ือออกคำสั่งให้โอน 
โดยจะต้องมีผลในวันเดียวกัน  
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       เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ หรือเวลาทำงานของผู้ที่โอนมาตามกำหนดในหมวดนี้ 
ในขณะที่เป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  (* ยกเลิกความเดิมในหมวด 8 และใช้ข้อความตาม ประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 51) พ.ศ.2562 
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562) 

ข้อ 182 การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามข้อ 181 (2) (ข) กระทำได้โดยให้ชี้แจง
เหตุผล ความจำเป็น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน และความชำนาญการของผู้ที่จะขอโอนและ
ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ และมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดที่ออกโดยผู้ มีอำนาจในการ
ออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งตามที่กฎหมายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น ๆ กำหนดว่าผู้นั้นมี
ลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารที่จะรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น หรือสายงานบริหารสถานศึกษา 
ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาดำรงตำแหน่งใน
ประเภท สายงาน และระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือกเพ่ือรับโอน ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการ          
ที่กำหนดไว้สำหรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งบริหารเพ่ือแต่งตั้งให้มีระดับที่สูงขึ้นตามที่กำหนดในหมวด 1  
ว่าด้วยการคัดเลือก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (* ยกเลิกความเดิมในหมวด 8 และใช้ข้อความตาม ประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 51) พ.ศ.2562 
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562) 

ข้อ 183 การรับโอนข้าราชการประเภทอ่ืนตามข้อ 181 (2) (ค) กระทำโดยนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะรับโอนและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ตกลงยินยอมในการโอนนั้นแล้ว     
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการรับโอนต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน และ
ความชำนาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกคำสั่งรับ
โอน สำหรับการจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภท สายงาน และระดับใด และให้ได้รับเงินเดือน
เท่าใด ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) เป็นผู้กำหนด 
 (* ยกเลิกความเดิมในหมวด 8 และใช้ข้อความตาม ประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 51) พ.ศ.2562 
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562) 

 
ข้อ 184 การได้รับเงินเดือนและการได้รับเงินประจำตำแหน่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ทั่วไปและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้น 
 (* ยกเลิกความเดิมในหมวด 8 และใช้ข้อความตาม ประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 51) พ.ศ.2562 
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562) 
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หมวด  9 
การเลื่อนระดับ 

 ข้อ 185 การเลื่อนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกเพ่ือดำรงตำแหน่งนั้นได้ หรือจากผู้
ได้รับคัดเลือกเพ่ือดำรงตำแหน่งนั้น  

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

 ข้อ 187     -- ยกเลิก – 
 (* ยกเลิก ความในข้อ 187 – 192 แห่งประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลฯ ลว. 25 พ.ย. 2545 ตามประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อ
เลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี  29 กันยายน 2561 และใช้ข้อความตามประกาศ
ดังกล่าว เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 10) 

 ข้อ 188     -- ยกเลิก --  
 (* ยกเลิก ความในข้อ 187 – 192 แห่งประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว. 25 พ.ย. 2545 ตามประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
คัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภท
วิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561  ประกาศ ณ วันที่  29 กันยายน 2561 และใช้
ข้อความตามประกาศดังกล่าว เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 10) 

 ข้อ 189     -- ยกเลิก – 
  (* ยกเลิก ความในข้อ 187 – 192 แห่งประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว. 25 พ.ย. 2545 ตามประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
คัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภท
วิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่  29 กันยายน 2561 และใช้
ข้อความตามประกาศดังกล่าว เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 10)  

 ข้อ 190     -- ยกเลิก – 
 (* ยกเลิก ความในข้อ 187 – 192 แห่งประกาศ ก.จ.จ. เรือ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว. 25 พ.ย. 2545 ตามประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
คัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภท
วิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่  29 กันยายน 2561 และใช้
ข้อความตามประกาศดังกล่าว เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 10)  
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 ข้อ 191     -- ยกเลิก –  
  (* ยกเลิกความในข้อ 191(7)(ข) ,191(7)(ง) และ 192(6) และใช้ข้อความตาม ก.จ.จ.เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2548)  
  (** ยกเลิกความในข้อ 191(7)(ง) และ 192(6) และใช้ข้อความตาม ก.จ.จ.เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฯ ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2549 ) 
 (*** ยกเลิกความในข้อ 191(7) (ง) และให้ใช้ข้อความตาม ก.จ.จ.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฯ (ฉบับที่ 28 ) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2555) 
  (* ยกเลิก ข้อ 191 (8) ตามประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง กำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการฯ 
(เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 ) 
 (** ยกเลิก ข้อ 191(8)(ข) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ  (ฉบับ
ที่ 36 ) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ) 
 (*** ยกเลิก ความในข้อ 187 – 192 แห่งประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว. 25 พ.ย. 2545 ตามประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือก
เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่  29 กันยายน 2561 และใช้ข้อความตามประกาศ
ดังกล่าว เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 10) 

 ข้อ 191/1   – ยกเลิก -- 
 (* เพ่ิมเติมข้อ 191/1 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.ให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2547 ) 
 (** ยกเลิก ความในข้อ 187 – 192 แห่งประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลฯ ลว. 25 พ.ย. 2545 ตามประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือ
เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่  29 กันยายน 2561 และใช้ข้อความตามประกาศ
ดังกล่าว เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 10) 

 ข้อ 192     -- ยกเลิก --    
  (* ยกเลิก ข้อ 192(7) ตามประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง กำหนดการเลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการฯ 
(เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันท่ี 29 กรกฎาคม 2547) 
  (** เพิ่มเติม เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรง
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันท่ี 1 กันยายน 2547 )   
  (***  ให้ยกเลิก ประกาศ ก.จ.จ อ่างทอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 
2555  แก้ไขตามประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ฯ ประกาศ ณ วันท่ี 29 กันยายน 2561 รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายภาคผนวก
หมายเลข 10)    

(**  ให้ยกเลิก ประกาศ ก.จ.จ อ่างทอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 (ฉบับท่ี 36) พ.ศ. 
2557 แก้ไขตามประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ฯ ประกาศ ณ วันท่ี 29 กันยายน 2561 รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายภาคผนวก
หมายเลข 9 )  

 (*** ยกเลิก ความในข้อ 187 – 192 แห่งประกาศ ก.จ.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลฯ ลว. 25 พ.ย. 2545 ตามประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแต่งต้ังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 29 กันยายน 2561 และใช้ข้อความตามประกาศดังกล่าว  
เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 10)  
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 ข้อ 193 การเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่
สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้เมื่อมีตำแหน่งในระดับนั้นว่าง โดยวิธีการคัดเลือก
ตามท่ีกำหนดในหมวด 4 ว่าด้วยการคัดเลือก 

 ข้อ 194 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับ 7  ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้  
 (1)  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 (2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนในระดับ 7 
 (3)   ได้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 (4)   ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 

 ข้อ 195 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับ 8  ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 (1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 (2)  ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนในระดับ 8 
 (3)  ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา 

 ข้อ 196 การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับ 9  ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้     
 (1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 (2) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนในระดับ 9 
 (3) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาในระดับดีข้ึนไป 

 ข้อ 196/1 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10  
 (1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
 (2) ต้องเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
 (3)  ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนในระดับ 10 
 (4)  ในรอบปีที่แล้วมาจนถึงวันแต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหนักกว่าภาคทัณฑ์
หรือต้องโทษในคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ ความผิด ลหุโทษ 
 (5) ได้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด  
  (* เพ่ิมเติม ประกาศ ก.จ.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการงานบุคคล      
(ฉ.34) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ) 
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 ข้อ 197 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร   ให้
ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ  
เงื่อนไขการคัดเลือกที่กำหนดในหมวด  4  สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้แบบประเมินฯ   

 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กำหนดในหมวด  12  

 ข้อ 198 การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้นใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 193 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลื่อนและแต่งตั้ง โดยความ
เห็นชอบของ ก.จ.จ.และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือก 

  (** หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสายงานผู้บริหาร ในระหว่างนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์
ตาม ประกาศ ก.จ. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมอีก 
2 ฉบับ  เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 12 จนกว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะยกเลิกการบังคับใช้) 

ข้อ 199 การกำหนดให้ได้รับเงินเดือนสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน ที่กำหนดในหมวด 3 

 ข้อ 200 การเลื่อนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือมีคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟ้องร้องคดีอาญาขึ้นแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้
นั้นได้เป็นต้นไป 
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หมวด  10 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

  ข้อ 201   ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น                         
ข้าราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ  
ถือว่าผู้นั้นมีความชอบ จะได้รับบำเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคำชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือ การ
ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามควรแก่กรณี 

 ข้อ 202 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา 
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัย 
และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 

 ข้อ 203 การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์
ตามท่ีกำหนดในหมวดนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา 
ในกรณีที่ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนให้ 

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

(* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554) 

(** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 43) พ.ศ.
2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 205 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์กรบริหารส่วน
จังหวัดปีละสองครั้ง ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินผล   
การปฏิบัติงาน 

(* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554) 

(** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 43)      
พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 
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 ข้อ 206 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เลื่อนปีละ     
สองครั้ง ดังนี้ 
 (1)   ครั้งที่  1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก         
โดยให้เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน  
 (2)   ครั้งที่  2  เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง        
โดยให้เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554) 
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 43)      
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 )  

 ข้อ 207 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งประเภทและระดับที่ได้รับ
เงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงของอันดับหรือระดับเงินเดือนสำหรับประเภทตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น   
เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วให้ได้รับเงินเดือนใน
ระดับถัดไปของแต่ละประเภทตำแหน่ง โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิมก่อน หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่า
เดิมให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่าแล้วจึงเลื่อนขั้นเงินเดือน  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
 (1)  ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
 (2) ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง 
 (3)  ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว. 25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26)  พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554)  
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 43)       
พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  
  (*** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 50)     
พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561) 

 ข้อ 208 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งข้ันในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ  205 แล้ว
เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  

 (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือ ไม่ถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ทำให้เสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (3)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
 (4)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
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 (5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 

 (6)   ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

 (7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

 (8)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของ
แต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

 (9)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบ พิธี ฮัจย์  ณ  เมื องเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดอิาระเบีย  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
 (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
  (ค)  ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ 
 (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
 (จ)  ลาพักผ่อน 
 (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
  (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (ซ)  ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่าง
ลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
 (ฌ)  ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  
  การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ให้นับเฉพาะ
วันทำการ 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554  ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554) 
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 43)      
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 209 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 208  
และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 

 (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่
ดีได ้
 (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์          
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่มหรือ
ได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
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 (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการ               
ต่อสู้เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
 (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
 (5)  ปฏิบัติงานตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อยยากลำบากเป็นพิเศษ
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
  (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็นผลดี
ยิ่งแก่ประเทศชาติ 

 (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554) 
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 43) พ.ศ.
2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 210 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามข้อ 
208  และข้อ 209  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ 
205 มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูล
การลา พฤติกรรมการมาทำงานการรักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการ       เป็นข้าราชการและข้อควร
พิจารณาอ่ืน ๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ
ขั้นไปตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย  
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554) 
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 43) พ.ศ.
2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 211 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้นับช่วงเวลาการ               
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ  208 (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์
ตามข้อ 208 (5) หรือ (6) หรือ (7) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
  ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดโอน เลื่อนตำแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยน
หน้าที่  ไปช่วยราชการในหน่วยราชการอ่ืน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษ      
อ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  208 (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นำผลการ
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554) 
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 43) พ.ศ.
2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 
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 ข้อ 212 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 210  ประกอบกับข้อ  214 ถ้าเห็นว่าข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 208  และปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 209 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
  ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่
ควรจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้นแต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพราะมีข้อจำกัด
เกี่ยวกับโควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก 
และไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมี
คำสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจำนวนสองขั้นได้ ทั้งนี้  ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 
ของจำนวนข้าราชการที่ครองตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม  
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554) 
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 43) พ.ศ.
2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 213 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 208 (9) (ช) หรือลา
ไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ 208 (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนได้
ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 ) 
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.43) พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 214 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน  ขั้น
เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือทำหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ  การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภท  ตำแหน่งและระดับตำแหน่งตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า    
3 คน เป็นกรรมการในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสถานศึกษา ในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหาร 
สถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการ 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการ  
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554) 
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.43) พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 
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 ข้อ 215 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะนำเอาเหตุที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้อง
คดีอาญา มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นไม่ได้
 (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554) 
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.43) พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 216 ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย   ที่
หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่
เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่
เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทำความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้  
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554)ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554)   
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.43) พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  

 ข้อ 217 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้ว           
มีผลทำให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์          
ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้   ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นเสียใหม่  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดนี้ 

 (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554) 

 (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.43) พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 218 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะ
ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์
ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่จะพ้นจากราชการ  
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 )  
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.43) พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 219 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่ จะ
ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญโดยให้มีผลใน
วันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
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  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554)  
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.43) พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 219/1 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 208 เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา    การมา
ทำงานสายตามที่กำหนด หรือเหตุจำเป็นนอกจากกรณีดังกล่าว  แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น  ให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำเสนอ ก.จ.จ. พร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือพิจารณา      เป็นการเฉพาะราย  ถ้า 
ก.จ.จ.เห็นชอบด้วยจึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได ้
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554) 
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.43) พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 219/2 ให้ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามประกาศนี้  ตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) เป็น
ต้นไป 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว.25 พ.ย.2545 
(ฉบับ 26) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554)   
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.43) พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 220 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ดำเนินการ          
ตามข้อ 202  โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในหมวดนี้  และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกตำแหน่ง  ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดังกล่าว 

ข้อ 221 ในการกำหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กำหนดวงเงินที่ใช้ในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และการกำหนดเงินตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไป
ตามท่ี  ก.จ. กำหนด  

 ข้อ 222 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์
ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ  ทั้งนี้ ให้นำกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้
บังคับโดยอนุโลม  
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 ข้อ 223 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความ
ตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น
กรณีพิเศษ โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  แล้วเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
  ในการรายงานและการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษตามวรรคหนึ่ง 
ให้กำหนดรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) ชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความตาย และประวัติการรับ
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่ความตาย 

 (2) รายงานเหตุที่ข้ าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัดผู้นั้นถึงแก่ความตาย                     
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 (3) ความเห็นในการเสนอขอให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์
ในการคำนวณบำเหน็จ 

 (4) สำเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย 
 (5) เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา  

 ข้อ 224 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายงานดังกล่าวแล้วให้นายก               
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จำนวนไม่เกิน 3  คน  ประกอบด้วย         
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือพิจารณารายงานการขอ
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของข้าราชการผู้ถึงแก่ความตายเพ่ือประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จ 

 ข้อ 225 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้พิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษตามข้อ 223  โดยให้พิจารณา ดังนี้ 

 (1) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

 (2) เหตุที่ทำให้ถึงแก่ความตาย มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง        
ของผู้ตาย หรือจากความผิดของผู้ตาย 

 (3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์
ในการคำนวณบำเหน็จ 

ข้อ 226 เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ 225 แล้ว ให้เสนอความเห็นในการ
พิจารณาการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ถึงแก่  ความตายเป็น
กรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณา 
  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณี        
พิเศษและความเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ข้อ 227 การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดผู้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้
มีอำนาจสั่งตามมติของ ก.จ.จ. ตามข้อ 226 โดยให้มีผลเพ่ือประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จเท่านั้น 
 (* ความในหมวด 10 พิจารณาประกอบกับ ประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 13 ) 
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หมวด  11 
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน 

 ข้อ 228 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพ่ือรองรับ
อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอ่ืนที่กำหนดอำนาจหน้าที่  
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ในการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงความต้องการและ
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
   (1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (2) กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
   (3) สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 ให้ส่วนราชการตาม (1) มีฐานะเป็นกองหรือสำนัก 
(* แก้ไข ความในวรรคสอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 27) ประกาศ ณ วันที่ 20 
มิถุนายน 2555) 
(** แก้ไข ตาม ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 54) 28 
ธันวาคม 2563) 
  ข้อ 229 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามข้อ 1 วรรคสอง (2) และ (3) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนราชการที่มีความจำเป็นในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
   (1) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   (2) สำนัก/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
   (3) สำนัก/กองคลัง 
   (4) สำนัก/กองช่าง 
   (5) สำนัก/กองสาธารณสุข 
   (6) สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (7) สำนัก/กองการเจ้าหน้าที่  
   (8) หน่วยตรวจสอบภายใน  
  ให้ส่วนราชการตาม (1) - (7) มีฐานะเป็นกองหรือสำนัก และ (8) เป็นส่วนราชการที่มี
ฐานะต่ำกว่ากองหรือเทียบเท่ากอง โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(* แก้ไข ความในวรรคสอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 27) ประกาศ ณ วันที่ 20 
มิถุนายน 2555) 
(** แก้ไข ตาม ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 54) 28 
ธันวาคม 2563)  
  ข้อ 229/1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนตามข้อ 228 วรรคสอง (2) ได้ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน ความเหมาะสม และ
ความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ดังนี้ 
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   (1) กองการประปา 
   (2) กองช่างสุขาภิบาล 
   (3) กองสวัสดิการสังคม 
   (4) กองการแพทย ์
   (5) กองส่งเสริมการเกษตร 
   (6) กองกิจการพาณิชย์  
   (7) กองกิจการขนส่ง 
   (8) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (9) กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (10) กองพัสดุและทรัพย์สิน 
   (11) กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   (12) กองนิติการ 
   (13) กองวิเทศสัมพันธ์ 
   (14) กองเทศกิจ 
   (15) กองผังเมือง 
   (16) กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
   (17) กองหรือส่วนราชการอ่ืนที่ ก.จ. กำหนด   
  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประสงค์ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ  
อย่างอ่ืนแตกต่างจากที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด หรือประสงค์ปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการตาม (1) - (17) ให้มีระดับสูงขึ้น ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิจารณาแล้วเสนอเรื่องการกำหนดชื่อส่วนราชการ ประเภทตำแหน่ง สายงาน กรอบอัตรากำลัง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้ความเห็นชอบ  
(* เพิ่มข้อความตาม ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2563 
ลว.28 ธันวาคม 2563 ) 
  ข้อ 230 ภายใต้บังคับ 228 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจประกาศกำหนดกอง สำนัก  
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ตามความเหมาะสม และความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด สำหรับการประกาศกำหนดส่วนราชการระดับสำนักต้อง  
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(* เพิ่มข้อความตาม ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2563 
ลว.28 ธันวาคม 2563 ) 
 ข้อ 231 การประกาศกำหนดกอง สํานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม ข้อ 229     
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทําเป็นประกาศการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
โดยให้กําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนภายในกรอบ 
ที่กําหนด ดังนี้  
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    (๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  
งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริม
การเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ 
งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และราชการที่มิได้กำหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย        
 (๒) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการของสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่าง ๆ ของคณะผู้บริหารหรือ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
 (๓) สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ หรือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับ  
การจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
ฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ  
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
 (๔) สำนักคลัง หรือกองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน  
การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ  
ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  
เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับ
สถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการ
เบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม 
งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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  (๕ ) สำนักช่าง หรือกองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ  
งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง 
ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน  
คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์  
งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการ
ก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื ่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการ
ประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุน  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการ
ข้อมูล สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งาน อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้ องและ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 (๖) สำนักสาธารณสุข หรือกองสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  
งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกัน  
เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน  
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา 
งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์
ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหาร
สาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐาน
และคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย  
งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย 
งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วิเคราะห์กำหนด
มาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและ
จัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด 
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
ทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 
 (๗) สํานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษาการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล
ศึกษาปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการ
นักเรียน    งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด  
งานพิพิธภัณฑ์งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  
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งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
   (8) สำนักการเจ้าหน้าที่ หรือกองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากําลัง  
งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกําหนดตําแหน่งและการปรับปรุง 
การกําหนดตําแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน  
การรับโอน การคัดเลือกเพ่ือรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทํา ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูล
ทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู   
งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท  งานส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมสมรรถภาพใน 
การปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย  
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้น
จากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  
  (9) หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผน 
การตรวจสอบภายในประจําปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน  การบัญชี 
เอกสาร การรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบ
การสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทําประโยชน์จากทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนํา แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง  
งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
(* เพิ่มข้อความตาม ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2563 
ลว.28 ธันวาคม 2563 ) 
 ข้อ 232 การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งขึ้น ให้กำหนดให้ครอบคลุม
ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนดหรือภารกิจ
หน้าที่  ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบัติ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว 
ต้องมีความชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อนกันระหว่างกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนั้น 
(* เพิ่มข้อความตาม ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2563 
ลว.28 ธันวาคม 2563 ) 
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 ข้อ 233 การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กอง สำนัก 
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเป็นประกาศองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเพ่ือแบ่งส่วนราชการภายในได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ดังนี้ 
   (1) การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ให้พิจารณาจัดแบ่งตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ คุณภาพงาน ปริมาณงาน ความเหมาะสมและความจำเป็นของส่วนราชการนั้น โดยจัดแบ่งเป็น
ฝ่าย หรือกลุ่มงานอ่ืนใด เป็นจำนวนเท่าใดตามที่เห็นสมควรและเป็นที่เข้าใจได้ถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่  
ความรับผิดชอบของฝ่าย หรือกลุ่มงานอื่นใดนั้น 

 (2) การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในที่ได้จัดแบ่งนั้น    
จะต้องกำหนดให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกับส่วนราชการอ่ืนและต้องอยู่ภายในกรอบอำนาจหน้าที่  
ความรับผิดชอบของกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนนั้นข้อ 234 การประกาศกำหนด 
ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และ 
การจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 231 และข้อ 233 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำ 
เป็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วเสนอให้ ก.จ.จ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามในประกาศใช้บังคับต่อไป 
(* เพิ่มข้อความตาม ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2563 
ลว.28 ธันวาคม 2563 ) 

234 การประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดอำนาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 229 ข้อ 231 ข้อ 232  
และข้อ 233 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเป็นร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเสนอ  
ต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามในประกาศใช้บังคับต่อไป 
(* เพิ่มข้อความตาม ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2563 
ลว.28 ธันวาคม 2563 ) 

ข้อ 235 การจัดตั้งกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามข้อ 229/1  
โดยมีอำนาจหน้าที่ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือรองรับภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือการปรับปรุง การกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ซึ่งมีการจัดตั้งกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นใหม่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอ
เหตุผลความจำเป็นและร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กำหนดกอง สำนัก หรือ ส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนนั้นต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีรายการ ดังนี้ 

    (1) เหตุผล ความจำเป็นที่ต้องการจัดตั้งกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อย่างอ่ืนขึ้นใหม ่
   (2) ชื่อกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
     (3) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
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    (4) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อ (3) คุณภาพของงานและปริมาณงานถึงขนาด       
ต้องจัดตั้งเป็นส่วนราชการระดับกอง หรือสำนัก 
     (5) การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างและ   
พนักงานจ้างในส่วนราชการนั้น และตารางวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลก่อนและ  
หลังการจัดตั้งกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นใหม่ 
    (6) ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการ 
ที่ เรียกชื่ ออย่ างอ่ืนขึ้นใหม่  หรือการปรับปรุงการกำหนดส่ วนราชการ โดยให้ กำหนดอำนาจหน้ าที่  
ความรับผิดชอบของกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ตามข้อ 234 
    การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ  
โดยคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด  
ลักษณะงาน คุณภาพของงาน ปริมาณงาน ความยุ่งยากซับซ้อน ความจำเป็น และความเหมาะสม ตลอดทั้ง  
กรอบอัตรากำลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของส่วนราชการนั้น  
และงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย เมื่อมีมติประการใด 
ถือเป็นสิ้นสุด 
(* เพิ่มข้อความตาม ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2563 
ลว.28 ธันวาคม 2563 ) 
 ข้อ 235/1 การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการตาม  
ข้อ 229 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเสนอภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน 
คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เหตุผลความจำเป็น โครงสร้างส่วนราชการ กรอบอัตรากำลัง และการจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกัน เสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ  
 ในการพิจารณาขอจัดตั้ง ปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการตามวรรค
หนึ่ง ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงภารกิจ  
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด ลักษณะงาน คุณภาพ
ของงาน ปริมาณงาน ความยุ่งยากซับซ้อน ความจำเป็น และความเหมาะสม ตลอดทั้งกรอบอัตรากำลัง  
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของส่วนราชการนั้น และงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย  
  การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวม หรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง 
เป็นโครงสร้างส่วนราชการระดับสำนัก ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
(* เพิ่มข้อความตาม ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2563 
ลว.28 ธันวาคม 2563 ) 
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 ข้อ 236 เมื่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ   
การจัดตั้งกองหรือส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงการกำหนดส่วนราชการตาม 
ข้อ 235 แล้วให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกําหนดกองหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือการปรับปรุง
การกําหนดส่วนราชการ พร้อมอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ประเภทตําแหน่ง สายงาน กรอบอัตรากําลังของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน  
 สําหรับการกําหนดส่วนราชการระดับสํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนนอกจาก 
ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วเสนอเรื่อง 
การกําหนดประเภทตําแหน่ง สายงาน และกรอบอัตรากําลังต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้ความเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกําหนดส่วนราชการระดับสํานัก หรือส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนนอกจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้พร้อมอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ประเภทตําแหน่ง  
สายงาน และกรอบอัตรากําลังของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของ 
ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
(* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ลว. 25 พย. 2545  ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 
2549 ) 
(** อาจมีการแก้ไขขึ้นเป็นครั้งที่ 2) 
(***เพิ่มข้อความตาม ประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2563 
ลว.28 ธันวาคม 2563 ) 

 ข้อ 237 อำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในการควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ข้อ 238 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปลัดองค์การ                  
บริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1)  รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และลำดับความสำคัญของ   
แผนการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย        
ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ      
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2)  เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลู กจ้าง              
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหาร           
ส่วนจังหวัด 
   ในการปฏิบัติราชการของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะให้มีรองปลัดองค์การ            
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
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  ในกรณีที่มีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ตามที่ปลัดองค์การบริห ารส่วน   
จังหวัดมอบหมาย 

 ข้อ 239 ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดคนหนึ่ง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 

 ข้อ 240 ในกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน มีผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของกองหรือส่วนราชการนั้น 

 ข้อ 241 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด การกำหนดให้        
ตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งใดที่มิได้กำหนดไว้ตามประกาศนี้ บังคับบัญชา    
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการใด ฐานะใด ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดมอบหมายโดยทำเป็นหนังสือ    

 ข้อ 242 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต                       
การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตาม
กฎหมายใด ให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนก็ได้  ทั้งนี้ ให้เป็นไป ตาม
กฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจในการสั่ง การอนุญาต    
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ  หรือการดำเนินการอ่ืนที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการ     
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  ถ้ากฎหมาย ระเบียบ    
ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอ่ืน 
หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการ
แทนได้ ดังนี้ 
 (1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 (2)  ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืน อาจมอบให้                            
ข้าราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น  

การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองให้ทำเป็นหนังสือ 

 ข้อ 243 เมื่อมีการมอบอำนาจตามข้อ 242 โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่   
ต้องรับมอบอำนาจนั้น  และจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ 

 ข้อ 244 ในการมอบอำนาจตามข้อ 243  วรรคสอง (1) และ (2) ให้ผู้มอบอำนาจ
พิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจาย           
ความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติหน้าที่  ที่ได้รับ   
มอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าว 
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  เมื่อได้รับมอบอำนาจแล้ว ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการ           
ของผู้รับมอบอำนาจ และให้มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้ 

 ข้อ 245 การรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในกรณีที่นายก                  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย                
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 ข้อ 246 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่ ไม่มี                        
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้ามีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายคน ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใด คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ ดำรง
ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทน 
  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หรือกรณีที่ไม่มี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและไม่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีอาวุโสตามแบบแผนของราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน  
  (* แก้ไขความในข้อ 246 วรรคสอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลฯ (ฉบับที่ 39) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 )  

 ข้อ 247 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้   
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในกองหรือส่วนราชการนั้นคน
ใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนได้  แต่เพ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการในกองหรือส่วนราชการนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรง
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้   
  (* แก้ไข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร 
และการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 ประกาศ ณ วันที่           
1 กันยายน 2547) 

 ข้อ 248 ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน  
  ในกรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมอบหมาย         
หรือมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน  ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่      
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอำนาจ 
  ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้ งให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นกรรมการ หรือให้มี อำนาจ                    
หน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอำนาจ
หน้ าที่ เช่น เดี ยวกับผู้ ดำรงตำแหน่ งนั้ น ในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบั ติ ราชการแทนด้วย                
แล้วแต่กรณี 
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 ข้อ 249 การเป็นผู้รักษาราชการแทน ตามที่กำหนดในประกาศนี้ ไม่กระทบกระเทือน
อำนาจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่ืน เป็นผู้รักษาราชการแทนตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองพ้น               
จากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 

 ข้อ 250 ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งอ่ืนว่างลง       
หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้มีการกำหนดไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติ   
ราชการแทนและการรักษาราชการแทน  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เห็นสมควรโดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ  ความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด ให้รักษาการในตำแหน่งนั้นได้ 
  ผู้รักษาการในตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่รักษาการนั้น             
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ              
คำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้น เป็นกรรมการ หรือให้มีอำนาจหน้าที่ใด ก็ให้ผู้รักษาการ         
ในตำแหน่งทำหน้าที่กรรมการหรือมีอำนาจหน้าที่อย่างนั้น ในระหว่างที่รักษาการในตำแหน่งแล้วแต่กรณี 
 

หมวด  12 
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ส่วนที่ 1 
การสั่งข้าราชการประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ข้อ 251 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบจาก ก .จ.จ. มีอำนาจสั่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการชั่วคราว  โดยให้พ้นจาก
ตำแหน่งหน้าที่เดิมได้  ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น  ดังต่อไปนี้ 
 (1)   เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่          
สงสัยว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา  เว้นแต่เป็น
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือกรณีที่ถูกฟ้องนั้น  พนักงานอัยการรับเป็นทนาย
แก้ต่างให้และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เดิมต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน  หรืออาจ
เกิดการเสียหายแก่ราชการ 
 (2)   เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทำหรือละเว้นกระทำการใด จนต้อง
คำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดอาญา  และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ตามคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทำหรือละเว้นกระทำการนั้นเป็นความผิด
วินัยร้ายแรง 
 (3)   เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ  และ
ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
ราชการนั้นเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
 (4)   เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับ
สารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา  หรือให้ถ้อยคำรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยและได้มีการบันทึก
ถ้อยคำรับสารภาพเป็นหนังสือ 
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 (5)   เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น           
ทำการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะ            
ต้องห้ามสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (6)   เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น            
ทำการสอบสวน  หรือมีการใช้สำนวนการสอบสวนพิจารณาดำเนินการในกรณีถูกกล่าวหา  หรือมีเหตุ         
อันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน     
ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ราชการหรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย  
และการดำเนินการทางวินัย 
 (7)   เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือ
มีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นซึ่งผู้บังคับบัญชาได้
สืบสวนแล้วเห็นว่ากรณีมีมูล  และถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 
 (8)   เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานใน      
องค์การระหว่างประเทศ 
 (9)   เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรส        
ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
 (10) เมื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนขององค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศ  หรือต่างประเทศ 
 (11)  กรณี อ่ืนที่มี เหตุผลความจำเป็นพิเศษเพ่ือประโยชน์แก่ราชการโดยได้รับ        
ความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. 

 ข้อ 252 ในการเสนอขอให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้แสดงรายละเอียดในคำเสนอขอ  ดังต่อไปนี้ 
 (1) คำชี้แจง  เหตุผลความจำเป็นและประโยชน์แก่ราชการ และระยะเวลาที่จะสั่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินหกเดือน เว้นแต่
การสั่งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 251 (8) (9) และ(10)  ให้สั่งได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้น
ได้รับอนุญาตให้ลา 
 (2)  หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแก่ผู้ถูกสั่งให้ประจำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ยกเว้นกรณีตามข้อ  251 (8) (9) และ (10) 

 ข้อ 253 การสั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ประจำองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งได้ตามมติของ ก .จ.จ.  เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่    
ถูกสั่งให้ประจำ  เว้นแต่ กรณีสั่งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 251 (8) (9) และ (10)  ให้สั่งได้    
ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ลา 
  เมื่อมีการสั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แล้ว  และถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นว่ายังมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษที่จะต้องสั่งให้ผู้นั้นประจำ
ต่อไปอีกเกินกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ  ก .จ.จ. ได้อีกไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ 
ให้ขอขยายเวลาก่อนวันครบกำหนดเวลาเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เว้นแต่กรณีท่ีม ี
เหตุผลความจำเป็นพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาต่อ ก .จ.จ. ก่อนวันครบกำหนดเวลาเดิมน้อยกว่า
สามสิบวันได ้
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  การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให้นำความข้อ 252 (1) และ (2) มาใช้              
บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 254 ในการเสนอขอให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการสั่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับกรณีมีเหตุผลความจำเป็นตามข้อ 251 (8) 
(9) (10) หรือ (11) หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทดแทนในตำแหน่งผู้ที่ถูกสั่งให้ประจำองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามข้อ 252 (1) และ (2)  และให้เสนอขอกำหนด
ตำแหน่งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมใหม่  เพ่ือรองรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ถูกสั่ง
ให้ประจำดังกล่าวเป็นการเฉพาะตัว โดยให้กำหนดเป็นเงื่อนไขว่า หากตำแหน่งประจำองค์การบริหารส่วน
จังหวัดว่างลงให้ยุบเลิกตำแหน่งได้   
  สำหรับการสั่งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณา             
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
พร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็นในการสั่งข้าราชการผู้นั้นประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ ก.จ.ให้ความ
เห็นชอบก่อน   
  เมื่อ ก.จ.จ. และ ก.จ. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามวรรคสองแล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสั่งข้าราชการผู้นั้นให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามความเห็นชอบของ ก .จ.จ. 
และให้นำความท่ีกำหนดในข้อ 253  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 255 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งผู้ใดให้ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
โดยมีเหตุผลความจำเป็นในกรณีใดแล้ว เมื่อหมดความจำเป็นหรือครบกำหนดเวลาตามข้อ 253 ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ. สั่งให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่งเดิมหรือแต่งตั้ง ให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 

 ข้อ 256 การให้พ้นจากตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การดำเนินการทางวินัย  และการออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ถูกสั่งให้
ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ถือเสมือนว่าผู้ถูกสั่งนั้นดำรงตำแหน่งเดิม 

ส่วนที่ 2 
การสั่งข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ 

 ข้อ 257 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดในส่วนราชการหนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการในอีกส่วนราชการหนึ่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดียวกัน
เป็นการชั่วคราวได้  โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิม 
  การสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ไปช่วยปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่ง      
ให้คำนึงถึงภารกิจ หน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นด้วย 
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 ข้อ 258 ห้ามมิให้สั่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการใน                 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน               
เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยรวม นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อาจสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการในองค์การ            
บริหารส่วนจังหวัดอ่ืน  ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้  
โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดเป็นหลัก  
และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

 (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่จะขอยืมตัวข้าราชการองค์การ              
บริหารส่วนจังหวัดได้ทำความตกลงกันโดยทำเป็นหนังสือ 

 (2) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่จะถูกสั่ งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการจะต้อง
สมัครใจที่จะไปช่วยปฏิบัติราชการในหน่วยราชการอ่ืนนั้น โดยมีหนังสือยินยอม 

 (3) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงาน
ตามภารกิจที่ไปช่วยปฏิบัติราชการนั้น และตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งผู้นั้นด้วย 

 (4) การสั่ งข้าราชการให้ช่วยปฏิบัติราชการ ให้สั่งได้เป็นการชั่วคราวครั้งละไม่เกิน  
6  เดือน และในกรณีเดียวกันให้สั่งช่วยปฏิบัติราชการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และเมื่อครบกำหนดแล้ว ให้ส่งตัว
ข้าราชการผู้นั้นคืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดโดยเร็ว  

 ข้อ 259 การขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงาน                      
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาช่วยปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด                      
ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ส่วนที่ 3 
การพัฒนาข้าราชการ 

ข้อ 260 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาผู้ ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  

 ข้อ 261 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 260  ต้องดำเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.จ. กำหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ      
ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือ การพัฒนาตนเองก็ได้ 

 หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความ            
จำเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้กระทำได้ ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะ
ดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่ ก.จ. กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป 

 ข้อ 262 การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้  เช่น  การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชาและการฝึกภาคสนาม 
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 ข้อ 263 การพัฒนานี้  อาจกระทำได้โดยสำนักงาน ก .จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ต้นสังกัด  หรือสำนักงาน ก.จ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้น
สังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนก็ได้ 

 ข้อ 264 การดำเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่นี้          
ให้กระทำภายในระยะเวลาที่ข้าราชการนั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 ข้อ 265 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุใหม่ให้ดำเนินการ  ดังนี้ 
 (1)  การปฐมนิเทศให้กระทำในระยะแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ 
 (2)  หลักสูตรการพัฒนาที่ให้ เป็นไปตามหลักสูตรที่   ก .จ. กำหนด ประกอบด้วย              
การพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่  และการพัฒนาเกี่ยวกับงาน      
ในหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 
 (3) การเลือกวิธีการพัฒนาข้าราชการ  ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลายวิธีการ
ควบคู่กันไป  แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น การงบประมาณ  สื่อการ  
ฝึกอบรม วิทยากร ระยะเวลา กำลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม  และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการ
อบรม 
 (4) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจน                
ทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา  และติดตามการนำผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ข้อ 266 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนาผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้            
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม  อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

 ข้อ 267 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาดำรง
ตำแหน่ง  ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

 ข้อ 268 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดำเนินการเองหรือ
มอบหมายให้สำนักงาน ก.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมดำเนินการ หรือดำเนินการร่วมกับสำนักงาน  ก.จ.  หรือ  ส่วน
ราชการ หน่วยงานอ่ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร  โดย เลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา  
ผู้ ใต้บั งคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  ซึ่ งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ               
โดยพิจารณาดำเนินการหาความ  จำเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 

 ข้อ 269 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  5  ด้าน  ได้แก่ 
 (1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป  เช่น  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ  
 (2)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่  ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น  งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง   
 (3)  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน    
เช่น ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 
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 (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติ งานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิ ทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทำงาน               
การสื่อความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  
 (5) ด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เ พ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 ข้อ 270 ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  แบ่งได้ดังนี้  
  (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ให้กระทำดังนี้  

 (ก)  การหาความจำเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  หมายถึง               
การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงาน
ได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
 (ข)  ประเภทของความจำเป็น  ได้แก่   ด้านความรู้ทั่ วไปในการปฏิบัติงาน        
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้าน 
คุณธรรมและจริยธรรม 
 (2) การดำเนินการพัฒนา ให้กระทำดังนี้ 
 (ก)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้  ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความ จำเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรนำ
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา  
ได้แก่  ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง  และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนาใน
เรื่องอะไร  ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นวิธีการที่ดำเนินการได้
ในขณะปฏิบัติงาน เช่น การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน การให้คำปรึกษา หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ  
เช่น  การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  เป็นต้น 
 (ข) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกย้าย
หน้าที่  การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการสัมมนา  เป็นต้น 
 (3) ขั้นการทดลองปฏิบัติ ให้กระทำดังนี้ 
 (ก) ให้ทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากงานที่ง่ายๆ ก่อน แล้วค่อยให้ทำงานที่ยากขึ้น
ตามลำดับ 
 (ข) ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการทำงานเพ่ือตรวจสอบ 
ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการทำงานมากน้อยเพียงใด 
 (ค) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ  ที่อาจเกิดข้ึนโดยควรคำนึงถึงสิ่ง
เหล่านี้ด้วยคือ  หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาด ให้ผู้เข้ารับการสอน
แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต  อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อ่ืน และ
อย่าด่วนตำหนิผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป 
 (ง) กระตุ้นและให้กำลังใจแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้มีกำลังใจและมีความ                   
เชื่อมั่นในตัวเองท่ีจะเรียนรู้งานต่อไป 
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 (จ) ให้ดำเนินการสอนต่อไปเรื่อย ๆ จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้              
และสามารถปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน 
 (4) ขั้นตอนติดตามผลให้กระทำดังนี้ 
 (ก)  มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
 (ข)  เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้  ในกรณีที่มีปัญหา 
 (ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลง  
เมื่อผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า  ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
 (ง) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่อง
เพ่ือให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ข้อ 271 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การ           
บริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติ หน้าที่
ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ในการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดตามกรอบของแผน    
แม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่  ก .จ. กำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนา
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดนั้น 

 ข้อ 272 ในการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประกอบด้วย 
 (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด       เป็นประธานกรรมการ 
 (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด       เป็นกรรมการ 

 (3) ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน   เป็นกรรมการ 
 (4) ข้าราชการในส่วนราชการอ่ืนที่เห็นสมควร       เป็นกรรมการ 
 (5) หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหาร           เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ส่วนจังหวัดที่รับ 
  (* แก้ไข เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 37) ประกาศ 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ) 

ข้อ 273 แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างน้อยต้อง                  
ประกอบด้วย 

 (1) หลักการและเหตุผล 
 (2)  เป้าหมายการพัฒนา 
 (3) หลักสูตรการพัฒนา 

 (4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 
 (5) งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
 (6) การติดตามและประเมินผล 
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ข้อ 274 หลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนการพัฒนา เป็นการหาความจำเป็นในการ
พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา                          
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งต่างๆ  ทั้งในฐานะตัวบุคคล  และฐานะตำแหน่งตามที่กำหนด
ในส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดทั้งความจำเป็นในด้านความรู้
ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ข้อ 275 เป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องกำหนดให้มี
ความชัดเจน และครอบคลุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน และตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกตำแหน่ง โดยกำหนดให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องได้รับการ
พัฒนาทุกตำแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี ของแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ข้อ 276 หลักสูตรการพัฒนาสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  แต่ละ
ตำแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

 (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 (3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
 (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
 (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 ข้อ 277 วิธีการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดดำเนินการเอง หรืออาจมอบหมายสำนักงาน ก .จ. หรือผู้ที่เหมาะสมดำเนินการ  หรือดำเนินการ
ร่วมกับสำนักงาน ก.จ. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้       
ตามความจำเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 

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

  ระยะเวลาดำเนินการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องกำหนด              
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

 ข้อ 278 งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดสรร
งบประมาณสำหรับการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอย่างชัดเจน แน่นอน เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข้อ 279 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้ทราบถึง
ความสำเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา  
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 ข้อ 280 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามข้อ  271  แล้วเสนอให้ ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

ในการพิจารณาของ  ก.จ.จ. ตามวรรคหนึ่ง  ให้ ก.จ.จ. พิจารณาถึงความจำเป็นในการ 
พัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาวิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา      
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรสำหรับการพัฒนา เมื่อ ก.จ.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป 
  เมื่อครบกำหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
3 ปี แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตาม ข้อ 271 เป็นระยะเวลา 3 ปี  ในรอบถัดไป ทั้ งนี้  ให้ เป็นไปตามระยะเวลาของ 
แผนอัตรากำลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

 ข้อ 281 ในการพิจารณาของ  ก .จ.จ. ตามข้อ  280 หาก  ก.จ.จ.  เห็นว่าแผนการ
พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่เหมาะสม  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ
ปรับปรุง แผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวตามความเห็นของ  ก .จ.จ.  หากองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
มีความเห็นว่าแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเหมาะสมแล้ว   และได้แจ้งยืนยัน
แผนการพัฒนาข้าราชการ ต่อ ก.จ.จ.  ให้ ก.จ.จ. เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้  ก.จ.  พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของ  ก .จ.  ตามวรรคหนึ่ง เป็นประการใด ให้  ก .จ.จ.  และองค์การ       
บริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามความเห็นของ  ก.จ.   

 ข้อ 282 ให้ ก.จ.จ. ตรวจสอบและกำกับดูแลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ
พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้
ประกาศใช้บังคับ  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการตาม
แผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข้อ 283 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศ หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใน
ประเทศโดยใช้เวลาในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 ข้อ 284 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด         
ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ 
  การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศตามวรรคหนึ่ง      
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาถึงอัตรากำลังข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่       
โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตรากำลังเพ่ิม 

 ข้อ 285  ข้าราชการที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1) เป็นผู้ที่พ้นกำหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 

 (2) ผู้ไปศึกษาข้ันต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ไปศึกษาข้ัน 
ปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน45 ปีนับถึงวันเริ่ม   
ต้นเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.จ.จ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 (3) เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าข้ึนไปรับรองว่าเป็น               
ผู้ที่มีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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 (4) เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา  
เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศกำหนดการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 (5) สำหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอ่ืนมาแล้วจะต้อง
กลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 ข้อ 286 การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ        
ให้พิจารณาตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 (1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์ 
กับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ดำรงอยู่ตามที่ ก.จ. กำหนด  เว้นแต่ข้าราชการต้องการไปศึกษาเพ่ือพัฒนา
ตนเองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบด้วย 

 (2) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวง 
ศึกษาธิการให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว 

 ข้อ 287 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ จะต้อง
ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาด้วย คือ 

 (1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจำเป็นที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
 (2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบ

รับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  
 (3) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา 
 (4) คำรับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 285 (3) 

ข้อ 288 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมใน    
ประเทศจะต้องศึกษาให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร            
การศึกษา 
  หากศึกษาไม่สำเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจำเป็นเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษารวมแล้วไม่
เกิน 2 ครั้งหรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และเมื่อครบกำหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้วหากมีเหตุผลความจำเป็น 
อาจขยายเวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. 

 ข้อ 289 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม ใน
ประเทศจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้น ไปทราบ        
ทุกภาคการศึกษา  หากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุอัน        
สมควร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจพิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือดำเนินการอย่างอย่างหนึ่งตาม
ควรแก่กรณีก็ได ้

 ข้อ 290 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำสัญญาให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญาต้องชดใช้ให้
เงินเดือน ทุนที่ได้รับระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่ากับ
จำนวนเงินเดือน ทุน และเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา      
ก็ให้ลดจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน 
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  การทำสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามระเบียบ        
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม 

 ข้อ 291 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมใน    
ประเทศ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการโดยเร็ว ทั้ งนี้  ต้องไม่ เกิน 7 วัน นับตั้ งแต่วันถัดจากวันที่สำเร็จการศึกษา หรือวันที่ ครบ    
กำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแต่กรณี 
 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือ                         
ผลงานวิจัยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดด้วย 

 ข้อ 292 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าสังกัดมีความจำเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบกำหนดเวลาที่ได้รับ
อนุมัติไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามคำสั่งทันที 

 ข้อ 293 การรับเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับอนุมัติไปศึกษา 
เพ่ิมเติมในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 294 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศก่อนวันใช้บังคับตามประกาศนี้   ให้เป็นอันใช้ได้และให้ถือว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้
นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมตามประกาศนี้ 

 ข้อ 295 การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้ไปศึกษา ฝึกอบรม               
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม
และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบดังกล่าว ให้หมายความถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย  

 ข้อ 296 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจการอนุมัติให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด             
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ 

 ข้อ 297 การอนุมัติให้ข้าราชการผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ก่อน
วันประกาศนี้ใช้บังคับ หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ก็ให้เป็นอันใช้ได้ และให้
ดำเนินการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อข้าราชการผู้นั้นตามระเบียบวิธีการนั้นต่อไป แต่ทั้งนี้  
สำหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจำนวนอัตราร้อยละตามที่กำหนดในระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  
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ส่วนที่ 4 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 ข้อ 298 ในประกาศนี้  
  “ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” หมายความว่า กระบวนการ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดย 
การเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร  หน่วยงาน  และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.44) พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 299 การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้ประเมินตามข้อ 304 มีหน้าที่ ประเมินผล  
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจำปี การเลื่อนหรือแต่งตั้ง  
การย้าย การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 
เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

การประ เมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน ให้ มุ่ ง เน้ น ระบบการบริห ารผลงาน  (Performance 
Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล  
เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน สามารถวัด
และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม   
(* แก้ไขตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.44) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธ.ค.58) 
(** แก้ไขตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.52) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 63) 

 ข้อ 300 การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
กำหนด โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักฐาน และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน   
(* แก้ไข เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.44) พ.ศ.2558  ลงวันที่ 30 ธ.ค. 58) 
(** แก้ไขตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.52) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 63) 

ข้อ 301 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 70 โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงาน  

ตามปริมาณผลงาน หรือคุณภาพของงาน หรือความรวดเร็ว หรือการตรงตามเวลาที่กำหนด หรือการ
ประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร แล้วแต่กรณี  

ให้กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไม่น้อยกว่า 2 ผลงานต่อครั้ง 
กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือระดับสูงขึ้น  

โดยมีการเสนอวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางาน ให้นำวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอในการพัฒนางานดังกล่าว 
มากำหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินครั้งนั้น และครั้งถัดไปจนกว่า  
จะได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่เสนอในวิสัยทัศน์หรือข้อเสนอ 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้มีสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 30 ให้ประเมิน 
จากสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำหนด ได้แก่ 
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กรณีตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ให้ประเมิน
สมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำผู้บริหาร จำนวน 4 
สมรรถนะ 

กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก จำนวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ 
กรณี การประเมินผลการปฏิบัติ งานของข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดที่บรรจุ ใหม่หรือ 
อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน  
ผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมี
สัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50  
(* แก้ไข เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.44) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 58) 
(** แก้ไขตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.52) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 63) 

 ข้อ 302 ให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง 
ตามรอบปีงบประมาณ คือ 
 (1)  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
 (2)  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.44) พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 303 ในแต่ละรอบการประเมินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำผลคะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง  โดยมี
ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ  ดังนี้ 
 (1) ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  90 ขึ้นไป 
 (2) ระดับดีมาก  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
 (3) ระดับดี  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80  
 (4) ระดับพอใช้  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ  60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
 (5) ระดับต้องปรับปรุง  ต้องมีช่วงคะแนนประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60  
(* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.44) ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2558) 

ข้อ 304 ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
   (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือ
กอง 

 (3) ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่ในสังกัดบังคับบัญชา 

 กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามท่ี
กฎหมายกำหนดเป็นผู้ประเมิน 

 กรณีไม่มีผู้ประเมินตาม (2) และ (3) หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ผู้รักษา
ราชการแทนผู้ประเมิน  
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  กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการต่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนที่ไปช่วยราชการ แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอข้อมูลและความเห็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ประเมินต้นสังกัด 

 กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือวันที่ 
1 กันยายน ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น แล้วจัดส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เป็นต้นสังกัดใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณาตามข้อ 299 
(* แก้ไข เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.44) พ.ศ.2558  ลงวันที่ 30 ธ.ค. 58) 
(** แก้ไขตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.52) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 63) 

 ข้อ 305 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำเนินการ
ตามข้ันตอน และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
 (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน มีหน้าที่กำหนดและจัดทำ
ข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความสำเร็จ หรือกำหนดหลักฐาน หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับ
ลักษณะงานตำแหน่งและระดับ รวมทั้ง กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ สัดส่วน  
ค่าน้ำหนัก และระดับที่คาดหวัง 
 สำหรับการกำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง  
เป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม หรืออาจกำหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วนราชการและระดับ
รายบุคคล 
 (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และตามข้อตกลงในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำไว้
กับผู้รับการประเมิน 
 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือมีการย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง  
หรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อตกลง  
ผลการปฏิบัติงานในระยะการประเมินได้ โดยให้ผู้ประเมินเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อตกลง 
 (4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือชี้แจงให้แก่ผู้รับ 
การประเมิน เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินให้ผู้รับการประเมินแสดงหลักฐานความสำเร็จของงานต่อผู้ประเมิน 
โดยทำการวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และคะแนนที่ได้รับ สำหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  
หรือสมรรถนะ ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 
 (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ 304 แจ้งผลการประเมิน 
ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ 
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ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
 (6) ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่ง 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติ งานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในหน่วยงานของตน  
เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนนำเสนอ 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา 
 (7) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย และ 
สร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
(* แก้ไข เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.44) พ.ศ.2558  ลงวันที่ 30 ธ.ค. 58) 
(** แก้ไขตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.52) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 63) 

 ข้อ 306 การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ตามข้อ 302 ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดลำดับ  ผลการประเมินเรียงลำดับจากผู้ที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น  ระดับดีมาก  ระดับดี  
ระดับพอใช้ และระดับต้องปรับปรุง ไว้ให้ชัดเจนเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  และให้จัดทำบัญชีรายชื่อ     
ผู้มีผลการประเมิน ระดับดีเด่น  ระดับดีมาก  ระดับดี  ระดับพอใช้ไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนครั้งที่ 2  
(* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.44) พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 
30 ธันวาคม 2558) 
 
 307 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการ
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหลักฐานหรือตัวชี้วัดที่จัดทำไว้ประกอบการประเมิน  และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุก
ประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง ประกอบด้วย 
 (1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
 (2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็น
กรรมการ 
 (3) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ จำนวนหนึ่งคน  
เป็นเลขานุการ 
 ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจกำหนดให้มีคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรอง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในระดับสำนักหรือกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ  
อย่างอ่ืนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยก็ได้   

(* แก้ไข เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.44) พ.ศ.2558  ลงวันที่ 30 ธ.ค. 58) 
(** แก้ไขตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.52) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 63) 

 ข้อ 308 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและ
หลักฐานแสดงความสำเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินเพ่ือ
ใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่างๆ ตามข้อ 299 
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  สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสำเนาไว้ที่สำนักกอง หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกองที่ผู้นั้ นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการ
ประเมินและให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้ม
ประวัติข้าราชการ  หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได้    
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉ.44) พ.ศ.2558 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

 ข้อ 309 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ให้ใช้กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 44) พ.ศ.
2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 

  ข้อ 310 ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามประกาศนี้  ตั้งแต่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ครั้งที่ 2 ตั้งแตว่ันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่  44)  
พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)  
  ข้อ 311  -- ยกเลิก -- 
  (** ยกเลิกข้อ 311 ตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ  (ฉบับที่ 
44) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558) 
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ส่วนที่  5 
การลา 

 ข้อ 312 ในส่วนนี้ 
      " เข้ารับการตรวจเลือก "   หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเป็น
ทหารกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่  29)         
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

      " เข้ารับการเตรียมพล " หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล    
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 
2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 )    
      “องค์การระหว่างประเทศ”  หมายความว่า องค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความตกลง
ระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสำหรับองค์การสหประชาชาติให้หมายความรวมถึง
ทบวงการชำนัญพิเศษและองค์การอื่นใดในเครือสหประชาชาติด้วย 
      “องค์การต่างประเทศ”  หมายความว่า องค์การหรือสถาบันต่างประเทศตามที่ผู้
รักษาการตามประกาศนี้จะได้ประกาศรายชื่อให้ทราบ 
      “การไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ”  หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การไปปฏิบัติงานในองค์การต่างประเทศ การไปปฏิบัติงานในต่างประเทศใน
ลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่  
ในประเทศไทย  โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองค์การระหว่าง
ประเทศ องค์การต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือจากประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ 
ไม่รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุม
ของทางราชการ การไปรับราชการประจำในต่างประเทศ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 
ตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ 
  “ลาติดตามคู่สมรส”  หมายความว่า  ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทาง
ราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ตามความต้องการของทางราชการตามพระราช
กฤษฎีกาเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็ม
เวลาราชการแต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน  ณ ต่างประเทศ 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 
2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 313 การลาทุกประเภทตามที่กำหนดในส่วนนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ   
คณะรัฐมนตรีกำหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 
2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 
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 ข้อ 314 ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใช้อำนาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ในกรณีที่
ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนไม่
อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอำนาจได้  ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอำนาจอนุญาตการลาชั้นเหนือขึ้นไป
เพ่ือพิจารณา และเม่ืออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอำนาจอนุญาตตามประกาศนี้ทราบด้วย 
  ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือ  
ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืน เป็นผู้พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้โดยให้คำนึงถึงระดับตำแหน่งและความรับผิดชอบ
ของผู้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ 
  การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลั งวันหยุดราชการประจำสัปดาห์หรือ
วันหยุดราชการประจำปีเพ่ือให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลยพินิจตามความ
เหมาะสมและจำเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 
 (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 
2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 315 ข้าราชการผู้ ใดได้รับคำสั่งให้ ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอ่ืนใดของทาง      
ราชการหากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้า
รับการเตรียมพล ในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไป
ช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจำนวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นทราบ อย่างน้อย          
ปีละครั้ง 
  การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง   ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอำนาจ
พิจารณาหรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัด  ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดสำหรับการลาประเภทนั้น 
    (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 
2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 316 การนับวันลาตามประกาศนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
  การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคำนวณ วันลา  
ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่ 
การนับ เพ่ือประโยชน์ในการคำนวณวันลาสำหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วย  ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  วันลาไปช่วยเหลือภริยาที่
คลอดบุตร วันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทำการ   
  การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปี งบประมาณเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจำนวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอำนาจของผู้มีอำนาจอนุญาต
ระดับใด ให้นำใบลาเสนอข้ึนไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 
  ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจ
ส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ 325 หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกำหนด ถ้ามีราชการ
จำเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ 
  การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวัน
มาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ 
  การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวัน ตามประเภทของการลานั้น ๆ 
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  ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ        
ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอัน
สิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่  29)  
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 317 เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำบัญชี  
ลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด โดยมีสาระสำคัญตามตัวอย่างท้ายประกาศนี้ หรือจะใช้
เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
  ในกรณีจำเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะกำหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธี
ควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอ่ืนตามเห็นสมควร   
ก็ไดแ้ต่ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย 

 ข้อ 318 การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายประกาศนี้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วน     
จะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้  แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวัน
แรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 
  ส่วนราชการอาจนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลาและ
ยกเลิกวันลา สำหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ 
325 ก็ได้ ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัว
บุคคลและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้ 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่  29)  
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 319 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศนี้ หรือใน
ระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  การอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามวรรคหนึ่ ง เมื่ออนุญาตแล้ว            
ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 

 ข้อ 320 ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ 
ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุ
ขัดขวางทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่
เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทำให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ 
  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าการที่ข้าราชการผู้นั้นมาปฏิบัติราชการ
ไม่ได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ให้สั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็นวัน
ลาตามจำนวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว 
  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นว่าการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ  
ยังไม่สมควรถือเป็นพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวัน
ลากิจส่วนตัว 
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 ข้อ 320/1 การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
  (* เพ่ิมเติม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่  29)      
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 321 การลาแบ่งออกเป็น 11 ประเภท คือ 
 (1)  การลาป่วย  
 (2) การลาคลอดบุตร 
 (3) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 (4) การลากิจส่วนตัว 
 (5) การลาพักผ่อน 
 (6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 (7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 (8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
 (9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (10) การลาติดตามคู่สมรส 
 (11) การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  

 (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่  29)         
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 322 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา ต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่ง
ใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
  ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อ่ืนลาแทน
ก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
  การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใน
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอำนาจอนุญาต
จะสั่งให้ใช้ใบรับรองแพทย์ซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 
  การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันถ้าผู้มีอำนาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ล าไปรับการตรวจ   
จากแพทย์ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

 ข้อ 323 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อใน ใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลา
แทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรองของแพทย ์
  การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลา
แล้วต้องไม่เกิน 90 วัน 
  ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ ได้คลอดบุตร
ตามกำหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอำนาจอนุญาต อนุญาตให้ยกเลิกวันลา
คลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
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  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกำหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มลาคลอดบุตร 
(* แก้ไข เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 29) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 323/1 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบกฎหมายที่คลอดบุตรให้
เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่คลอดบุตร  และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันไม่เกิน 15 วันทำการ  
  ผู้มีอำนาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต ด้วยก็ได้ 
 (* เพ่ิมเติม เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 29) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 324 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่
สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยเหตุจำเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนได้       
แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ 

 ข้อ 325 ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ 323 แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพ่ือ
เลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน 150 วันทำการ 
(* แก้ไข เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 29) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555) 
  ข้อ 326   -- ยกเลิก -- 
  ข้อ 327   -- ยกเลิก -- 
  ข้อ 328   -- ยกเลิก --   
(** ให้ยกเลิกข้อ 326 ถึงข้อ 328 เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉ.29) ลงวันที่  
26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 329 ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่ งได้  10 วันทำการ เว้นแต่           
ข้าราชการ ดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน 

 (1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก 
 (2) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้บรรจุเข้ารับราชการอีก 
 (3) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง

แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดอืน นับแต่วันออกจากราชการ 
 (4) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการแล้ว
ต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอีก 

 ข้อ 330 ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้ว 
แต่ไม่ครบ 10 วันทำการ ให้สะสมวันที่มิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ
วันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันทำการ 
  สำหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนประจำปีในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทำการ 
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 ข้อ 331 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งในลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 

 ข้อ 332 การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอำนาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

 ข้อ 333 ให้ข้าราชการที่ประจำการในต่างประเทศในเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ใน
ภูมิภาค แอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลาง หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก เมืองที่มีภาวะความ
เป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งได้เพ่ิมขึ้นอีก 10 วันทำการ 
สำหรับวันลาตามข้อนี้มิให้นำวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไป 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่  29)         
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 333/1 ข้าราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา 
หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่
กำหนดไว้ในส่วนนี้ 
  (* เพ่ิมเติม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่  29)      
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 334 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในประพุทธศาสนา หรือข้าราชการ ที่นับ
ถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  จนถึงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวัน
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผลความ
จำเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 29)  พ.ศ. 
2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 335 ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับ
อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  334 แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วันนับแต่วันที่    
ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ทั้งนี้ จะต้องนับ
รวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา 
  ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลา
ไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทำให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือ
ไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา       
ให้ผู้มีอำนาจตามข้อ 334 พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้ถือว่า
วันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่  29)         
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 
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 ข้อ 336 ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง  ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล
ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการ
ตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับคำสั่งอนุญาต และให้
ผู้บังคับบัญชาเสนอไปตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อน ไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่  29)         
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 337 เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการ      
เตรียมพลแล้ว  ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณีที่
มีเหตุจำเป็น  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขยายเวลาให้ได้รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน 

 ข้อ 338 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา  ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดู งานใน
ประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพื่อพิจารณาอนุญาต 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่  29)         
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 339 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุญาต โดย
ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ทั้งนี้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการ
กำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ  ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 
2555 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ) 

 ข้อ 339/1 ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลา ไม่เกิน 
1 ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วันนับแต่วันครบกำหนดเวลา
และให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบภายใน 30 วัน      
นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบรายงานตามแบบที่
กำหนดท้ายประกาศนี ้
(* เพ่ิมเติม เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 29) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26พ.ย.5  
 ข้อ 340   -- ยกเลิก -- 
 ข้อ 341 -- ยกเลิก -- 
 ข้อ 342  -- ยกเลิก -- 
 ข้อ 343  -- ยกเลิก -- 
 ข้อ 344  -- ยกเลิก -- 
 ข้อ 345  -- ยกเลิก -- 
 ข้อ 346 -- ยกเลิก -- 
(** ให้ยกเลิกข้อ 340 – 346  เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉ.29) ประกาศ ณ วันที่ 
26 พ.ย. 55 )  
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 ข้อ 347 ข้าราชการซึ่ งประสงค์จะลาติดตามคู่ สมรส ให้ เสนอหรือจัดส่ งใบลา              
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือพิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของ ก.จ.จ. ให้ลาได้ไม่เกินสองปี และในกรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่
เกินสี่ปี ถ้าเกินสี่ปีให้ลาออกจากราชการ 

 ข้อ 348 การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรสผู้มีอำนาจอนุญาตจะ
อนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลา
ตามท่ีกำหนดในข้อ 347 และจะต้องเป็นกรณีทีคู่่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ
เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่ 

 ข้อ 349 ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 347  ในช่วง
เวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจำในประเทศไทยต่อมา
ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก ในช่วงเวลาใหม่ จึงจะมีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสตามข้อ  347  ได้ใหม ่

 ข้อ 350 ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ หากข้าราชการ 
ผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพแล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ครั้งหนึ่งได้
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน  
 ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะ
เหตุอื่นนอกจากท่ีกำหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไป
ได้ หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จำเป็น  
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน  12 เดือน  
  หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือ
ร่วมจัด  
(* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 29) ประกาศ ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555) 

 350/1 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ 350 ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาต
แล้วจึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 
(* เพิ่มเติม เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 29) ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2555) 
 ข้อ 350/2 กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเว้นการปฏิบัติตามที่กำหนดในส่วนนี้ให้นำเสนอ 
ก.จ.จ. เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
(* เพิ่มเติม เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่   
26 พฤศจิกายน 2555)  
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ส่วนที่ 6 
เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ 351 วัน เวลาทำงาน วันหยุดตามประเพณี  วันหยุดประจำปีของข้าราชการ                            
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกำหนดโดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

 ข้อ 352 เครื่องแบบและระเบียบการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 ข้อ 353 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีประกาศกำหนดมาตรฐานคุณธรรม             
และจริยธรรมสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและ           
การปฏิบัติตนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยในสำนักงาน             
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ข้อ 354 ในการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ 313 ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนทุกฝ่ายของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 ข้อ 355 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานเกี่ ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ           
การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใช้ตำแหน่งการทะเบียนประวัติ    
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการปฏิบัติการอ่ืน ไปยัง  ก.จ.      

 ข้อ 356 เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีคำสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับข้าราชการ              
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้ 

 (1) การสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ซึ่งหมายถึง  การสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ง              
ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

 (2) การสั่งแต่งตั้ง  ซึ่งหมายถึง  การสั่งย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ 
 (3) การสั่งให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ การ

ได้รับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 (4) การสั่งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การสั่ งผู้ประจำองค์การบริหาร                 

ส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอ่ืน และการสั่งให้ช่วยปฏิบัติราชการ  
 (5)  การสั่งให้ออกจากราชการ   
 (6) การประกาศการพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น 
 (7) การประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  การกำหนดอำนาจหน้าที่             

การแบ่งส่วนราชการภายใน  การจัดตั้ง  การปรับปรุง  การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบ่งส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
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 (8) การประกาศกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามแผน
อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง  แผนอัตรากำลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ออกคำสั่งหรือประกาศดังกล่าว รายงานไปยัง ก.จ. โดยส่ง
สำเนาคำสั่ง หรือประกาศนั้นอย่างละ 3 ฉบับ  ไปให้ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ออกคำสั่ง                 
หรือประกาศ  และสำหรับกรณีการบรรจุและแต่งตั้งตาม (1)  ให้ส่งทะเบียนประวัติข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 358 ของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ได้กรอกรายการและตรวจสอบถูกต้อง
แล้วไปพร้อมกันด้วย 
  (* บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง มี เอกสารตาม ประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดอ่างทอง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่  48)  
พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 14) 

 ข้อ 357 เมื่อ ก.จ.จ. หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดให้มีการประกาศเกี่ยวกับ
การคัดเลือกตามท่ีกำหนดในประกาศนี้  ดังต่อไปนี้ 
 (1)  การสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
 (2)  การคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 
 (3)  การสอบคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
 (4) การคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารให้
ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
  ให้เลขานุการ ก.จ.จ. รายงานไปยัง ก.จ. โดยส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนั้น 
อย่างละ 3 ฉบับ ไปให้ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ประกาศ 

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

การจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลักษณะ รูปแบบ           
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ  วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ  และการจัดทำแฟ้มประวัติ        
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้นำกฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้สำหรับ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 359 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม    
ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  หรือต่างประเทศ  ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน   ในองค์การ
ระหว่างประเทศ  หรือลาติดตามคู่สมรสตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น  สมรส  หย่า  เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  หรือตาย ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ที่อนุญาตหรือได้รับแจ้ง รายงานไปยัง  ก.จ. ภายในห้าวันทำการ  นับแต่วันอนุญาตหรือวันได้รับแจ้ง แล้วแต่
กรณ ี
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หมวด  13 
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง 

 ข้อ 360 ในหมวดนี้ 
  “ส่วนราชการ”   หมายความว่า  ส่วนราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศ                 
จัดตั้งขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  “ลูกจ้าง”   หมายความว่า  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว   และลูกจ้างลักษณะ                           
ผู้ชำนาญงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยไม่รวมถึงลูกจ้างของกิจการพาณิชย์ขององค์การ             
บริหารส่วนจังหวัด 
  “ลูกจ้างประจำ” หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงที่จ้างไว้             
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจำโดยไม่มีกำหนดเวลาการจ้างตามอัตราและจำนวนที่กำหนดไว้และรับเงิน         
ค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหมวดเงินอุดหนุนของ           
รัฐบาลด้วย 
  “ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมงที่จ้างไว้                
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว   และหรือมีกำหนดเวลาจ้าง  แต่ทั้งนี้  ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปี                  
งบประมาณ และรับเงินค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างชั่วคราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด 
  “ลูกจ้างลักษณะผู้ชำนาญงาน” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งมีความรู้ความชำนาญในงานเฉพาะ
อย่าง ที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างดี  ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดนั้นมานานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมี ใบรับรองความรู้
ความชำนาญและความสามารถในการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิมที่ผู้นั้นเคยปฏิบัติงานมาแล้ว 
  “เวลาทำงานปกติ” หมายความว่า  เวลาทำงานของทางราชการ  หรือเวลาอ่ืนใดที่                  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดตามลักษณะงานให้เป็นเวลาทำงานปกติ 
  “วันหยุดประจำสัปดาห์” หมายความว่า  วันอาทิตย์ หรือวันอ่ืนใดที่นายกองค์การ                
บริหารส่วนจังหวัดกำหนดขึ้นเพ่ือความเหมาะสมตามลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด            
โดยอาจกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นสองวัน ก็ได้ 
  “วันหยุดพิเศษ”  หมายความว่า  วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็นวันหยุดราชการ   
นอกจากวันหยุดประจำสัปดาห์ 
  “ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า  ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง รวมถึง 
เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบตามอัตราที่กำหนดจ่ายให้ลูกจ้างสำหรับการปฏิบัติงานปกติ 
  “ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า  ค่าจ้างที่กำหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน รวมถึง                 
เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ 
  “ค่าจ้างรายวัน” หมายความว่า  ค่าจ้างที่กำหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวันทำงาน              
ปกติ  รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ 
  “ค่าจ้างรายชั่วโมง” หมายความว่า  ค่าจ้างที่กำหนดอัตราจ่ายเป็นรายชั่วโมงในวัน              
ทำงานปกติ  รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ 
  “ค้าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างที่กำหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและราย                
ชั่วโมง  เนื่องจากต้องปฏิบัติราชการนอกเวลาทำงานปกติ 
  “ค่าจ้างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างที่กำหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวันและ                 
รายชั่วโมง  กรณีสั่งให้ปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ 
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“ค่าอาหารทำการนอกเวลา” หมายความว่า  ค่าอาหารที่กำหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้าง                 
รายเดือน  เนื่องในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์            
หรือวันหยุดพิเศษ 

“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า  เงินช่วยเหลือค่าทำศพของลูกจ้างที่จ่ายในกรณี                                
ลูกจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ 

“ท้องถิ่นอ่ืน” หมายความว่า ท้องถิ่นที่ลูกจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต                 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ตนสังกัด 

“ฝึกอบรม” หมายความว่ า การเพ่ิ มพูนความรู้ความชำนาญ หรือประสบการณ์                         
ด้วยการเรียน  การวิจัย  การอบรม  การสัมมนา  หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญา หรือ                  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตาม กฎ ก .พ. ว่าด้วยการนั้น   และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา              
และการรับคำแนะนำก่อนเข้าฝึกอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการ               
ฝึกอบรมนั้นด้วย 
  “ดูงาน” หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ 
  “ปี” หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

 

ส่วนที ่1 
คุณสมบัติของลูกจ้าง 

 ข้อ 361 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง อย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้น  ดังนี้ 

 (1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี  

(* แก้ไข เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ประกาศ ณ วันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)  
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
 (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ัน

เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี ก.จ. กำหนดสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน           
ตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
 (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (9) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 
 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำ                   

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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 (11) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ                       
หน่วยงานอื่นของรัฐ   
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น   
 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์  
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  
 (14) ไมเ่ป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

 ข้อ 362 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจพิจารณายกเว้น
การจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชำนาญงานสำหรับลูกจ้างผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 361 (10) เป็นรายบุคคลได้ 
  (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฯ (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2552) ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 )  

  ผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 361 (7) (9) (10) หรือ(14)   ก.จ.จ. 
อาจพิจารณายกเว้น ให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 361 (11) 
หรือ (12)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปีแล้ว   หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 361 (13)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจาก
งานหรือราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่  ก .จ.จ.  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้   
สำหรับการขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้นำขั้นตอนและ
วิธีการที่กำหนดสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่ 2 
การกำหนดตำแหน่ง การจ้าง อัตราค่าจ้าง และการแต่งตั้ง 

  ข้อ 363     -- ยกเลิกตามประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2556 -- 

  (* แก้ไข ตามประกาศ ก.จ.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
(ฉบับที่ 31)  ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 15)  

  ข้อ 364     -- ยกเลิกตามประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2556  -- 

  (* แก้ไข ตามประกาศ ก.จ.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
(ฉบับที่ 31)  ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 15)  

  ข้อ 365     -- ยกเลิกตามประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2556  -- 

  (* แก้ไข ตามประกาศ ก.จ.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
(ฉบับที่ 31)  ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 15)  
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  ข้อ 366     -- ยกเลิกตามประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2556  -- 

  (* แก้ไข ตามประกาศ ก.จ.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
(ฉบับที่ 31)  ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 15)  

  ข้อ 367     -- ยกเลิกตามประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2556 -- 

  (* แก้ไข ตามประกาศ ก.จ.จ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
(ฉบับที่ 31)  ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 15)  

 ข้อ 368 การกำหนดจำนวนตำแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเว้น 
ลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลให้ ก.จ.จ. กำหนดว่าจะมีตำแหน่งใด ในหน่วยงานหรือ        
ส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด  โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนอัตรากำลังของลูกจ้างเพ่ือใช้ใน
การกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.     

 ข้อ 369 กำหนดให้ ก.จ.จ. มีอำนาจกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้คำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ต้องจ่ายในด้านบุคคล 

 ข้อ 370 การกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนราชการต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำเป็นแผนอัตรากำลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
เสนอให้  ก.จ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดทำและกำหนดรวมไว้ในแผนอัตรากำลังข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ข้อ 371 ในการจัดทำแผนอัตรากำลังลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด การกำหนด
ตำแหน่งลูกจ้าง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งลูกจ้าง ให้นำแนวทางและวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 372     เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถิ่นและไม่ให้มีภาระผูกพันด้าน               
สวัสดิการของลูกจ้างมากเกินไป โดยให้พิจารณาปรับใช้อัตรากำลังลูกจ้างประจำที่มีอยู่เดิมก่อน หากมี       
ความจำเป็นต้องจ้างลูกจ้างให้พิจารณาจ้างลูกจ้างชั่วคราวก่อน หรือพิจารณาจ้างเหมาบริการ และควรจ้าง
ลูกจ้างประจำให้น้อยที่สุด โดยให้คำนึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน และค่าจ้างของข้าราชการและลูกจ้าง ไม่ให้สูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ข้อ 373 ตำแหน่งลูกจ้างที่รับค่าจ้างจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตำแหน่งใดใน
หน่วยงานหรือส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีจำนวนเท่าใด  ให้เป็นไปตามความตกลง
กับสำนักงบประมาณ 

 ข้อ 374 การจ้างลูกจ้าง ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการโดยวิธีการคัดเลือก   
โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 3 คน  เพ่ือดำเนินการคัดเลือก  
  การคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  อาจดำเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ  
วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม  
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 ข้อ 375 อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำให้เป็นไปตามบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง            
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศนี้  
  นายกองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัด เป็ นผู้ มี อำนาจสั่ งจ้ างลู กจ้ างใน อัตราค่ าจ้ าง                        
ขั้นต่ำสุดของตำแหนง่ 
   (* แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 42) ยกเลิก
บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง ลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้หลักเกณฑ์ตามท้าย
ประกาศนี)้ 
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 49)  
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 และบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง ลูกจ้างประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 16 ) 

ข้อ 376 การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้าง             
ขั้นต่ำและขั้นสูงของลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ายประกาศนี้  

(* แก้ไข เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ
ค่าจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2547 และใช้บัญชีแนบท้ายตามประกาศนี้ ) 
  (** แก้ไข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ (ฉบับที่ 49)  
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 และบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ – ขั้นสูง ลูกจ้างประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว เอกสารแนบท้ายภาคผนวกหมายเลข 16 ) 

 ข้อ 377 การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เว้นแต่การ          
เพ่ิมค่าจ้างเพ่ือประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้ างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 378 การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพ่ือการแต่งตั้ งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น          
ให้เป็นไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นค่าจ้างแต่ละกลุ่ม กรณีลูกจ้างประจำได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง            
สูงขึ้นท้ายประกาศนี ้

 ข้อ 379 อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
 (1) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่ เหมือนกับตำแหน่งลูกจ้างให้ได้รับ              

อัตราค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของลูกจ้างนั้น   
 (2) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งมีลักษณะงานในหน้าที่ เหมือนกับตำแหน่งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการพลเรือนให้ได้รับอัตราค่าจ้างในอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่ง             
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนั้น 
 (3) ผู้ชำนาญงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูง 
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามลำดับและอัตราที่ ก.จ.จ.เห็นสมควร 

 ข้อ 380 การจ้างลูกจ้างที่มีเงื่อนไขให้จ้างจากผู้มีคุณวุฒิ  ให้จ้างในอัตราค่าจ้างตามวุฒิ
และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในกรณีจ้างผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ถืออัตราค่าจ้างตามอัตราเงินเดือน
ที่  ก.จ.จ. กำหนด 
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 ข้อ 381 การจ้างลูกจ้าง ให้ดำเนินการจ้างจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่              
ของผู้ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ  374  

 ข้อ 382 การจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชำนาญงาน  ให้ ก.จ.จ. กำหนดอัตราค่าจ้างตามที่
เห็นสมควรตามบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างตามข้อ  379 (3)   

 ข้อ 383 การจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างให้ดำรงตำแหน่งใด  ให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  

 ข้อ 384 การโอนลูกจ้างประจำระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือกับหน่วย                  
ราชการอ่ืนอาจกระทำได้ ในกรณีเจ้าตัวสมัครใจและผู้มีอำนาจจ้างทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอม ทั้งนี้ ในการ
แต่งตั้งหรือให้พ้นจากตำแหน่งแล้วแต่กรณี  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. โดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
และได้รับค่าจ้างในอัตราที่ไม่สูงกว่าเดิม และให้นับเวลาการทำงานต่อเนื่องกัน 

ข้อ 385 ลูกจ้างประจำผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ประสงค์จะกลับเข้ารับราชการ   
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องการจะรับผู้นั้นเข้ารับราชการ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
สั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  และรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

ข้อ 386 ลูกจ้างประจำผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ              
ทหาร และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย  ถ้าประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ            
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันพ้นจากราชการทหาร          
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและรับค่าจ้าง  ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

ข้อ 387 การแต่งตั้งลูกจ้างประจำผู้ดำรงตำแหน่งใดไปดำรงตำแหน่งใหม่ ผู้นั้นต้อง                   
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งใหม่ท่ีกำหนดในข้อ  363 

 

ส่วนที ่3 
วินัยและการรักษาวินัย 

 ข้อ 388 ลูกจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่ เสมอ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม           
ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย  จักต้องได้รับโทษตามท่ีกำหนดไว้ 

 ข้อ 389 วินัยของลูกจ้าง ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและ                  
การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนำมาใช้บังคับ            
โดยอนุโลม 
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ส่วนที ่4 
การออกจากราชการ 

 ข้อ 390 ลูกจ้างออกจากราชการ  เมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) พ้นจากราชการตามระเบียบว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร                        

ราชการส่วนท้องถิ่น 
 (3)  ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
 (4) ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ  393 (3) (4) 
 (5) ครบกำหนดการจ้าง 
 (6) ถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก 
 (7) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  321 
วันออกจากราชการตาม (6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออก         

จากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 
  การต่อเวลาการปฏิบัติราชการให้ลูกจ้างประจำตาม (2) ปฏิบัติราชการต่อไป จะกระทำมิได้ 

 ข้อ 391 การลาออกของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้   
ออกจากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม  

ข้อ 392 ลูกจ้างผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร                     
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
  วันออกจากราชการตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับ      
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

ข้อ 393 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจสั่งให้ลูกจ้างออกจากราชการ โดย
ความเห็นชอบของ ก.จ.จ. เมื่อปรากฏว่า 

 (1) ลูกจ้างผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ  361 
 (2) ลูกจ้างผู้ ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติราชการในหน้าที่ของตนได้โดยสม่ำเสมอ             

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากต้องตกอยู่ในภยันตรายใด ๆ และเวลา         
ได้ล่วงพ้นไปเกินหกสิบวัน  ยังไม่มีผู้ใดพบเห็น 

 (3) ลูกจ้างผู้ ใดหย่อนความสามารถด้วยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน             
หรือประพฤติหน้าที่ของตน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วย         
เหตุอันใด  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่า  ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย        
แก่ราชการ  ก็ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้า           
สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษา  วินัย
และการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

 (4) ลูกจ้างผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการสอบสวนตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้ว  การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทำผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แต่มี
มลทิน  หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
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 (5) ลูกจ้างผู้ใดต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกในความผิดที่ได้         
กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

 (6) ลูกจ้างผู้ใดขาดราชการบ่อยครั้ง ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือ          
ไล่ออก 

 (7) ยุบเลิกตำแหน่ง 
วันออกจากราชการตามข้อนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออก   

จากราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
การให้ออกจากราชการตามข้อนี้ไม่ถือเป็นโทษทางวินัย 

 

ส่วนที่  5 
การอุทธรณ์  การพิจารณาอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ 

 ข้อ 394 ลูกจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ  393  ตาม    
ประกาศนี้ด้วยเหตุใด ๆ  ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งหรือมีสิทธิร้องทุกข์  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่ 6 
การลา 

 ข้อ 395 การลาป่วยของลูกจ้างกำหนดไว้ดังนี้ 
 (1) การลาป่วยกรณีปกติ 

 (ก)  ในปีหนึ่งลูกจ้างประจำมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาได้ไม่
เกินหกสิบวัน  แต่ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรจะให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่าง
ลาต่อไปอีกก็ได้  แต่ไม่เกินหกสิบวัน 
 (ข) ลูกจ้างชั่วคราวที่มีระยะเวลาการจ้างหนึ่งปี  มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสิบห้าวันทำการ  ในกรณีที่มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่
เก้าเดือนขึ้นไป  แต่ไม่ถึงหนึ่งปีมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่
เกินแปดวันทำการ  ในกรณีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงเก้าเดือน มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกวัน  ทำการ ในกรณีท่ีมีระยะเวลา การจ้างต่ำ
กว่าหกเดือนมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลา  ในช่วงระยะเวลาการจ้างไม่เกินสี่วันทำการ 
 (2) การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 (ก) ลูกจ้างประจำป่วย  เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติราชการในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่  ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ก)  แล้วยัง
ไม่หาย และแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทำงานได้ก็ให้
ลาป่วยเพ่ือรักษาพยาบาล  เท่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรอนุญาตให้ลาโดยได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติ ทั้งนี้  ถ้าเป็นลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์  
แต่ถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายได้  ก็ให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับ
บำเหน็จต่อไป 
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 (ข) ถ้าอันตรายหรือการเจ็บป่วยหรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดจากกรณีดังกล่าว
ใน (ก)  ทำให้ลูกจ้างประจำผู้ใดตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  อันเป็นเหตุจะต้องสั่งให้ออกจากราชการตาม
มาตรฐานทั่วไปนี้  หากผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดของลูกจ้างประจำผู้นั้นพิจารณาเห็นว่าลูกจ้างประจำผู้นั้นยัง
อาจปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดที่ เหมาะสมได้   และเมื่อลูกจ้างประจำผู้นั้นสมัครใจ จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป                
ให้ย้ายลูกจ้างประจำผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอ่ืนที่เหมาะสมโดยไม่ต้องสั่งให้ออกจากราชการก็ได้  โดย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (ค) ลูกจ้างชั่วคราวป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่  หรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่  ถ้าลาป่วยครบตาม (1) (ข) แล้วยังไม่
หายและแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่ามีทางที่จะรักษาพยาบาลให้หายและสามารถทำงานได้ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจอนุญาตให้ลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาล  โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติได้ตามที่
เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน ทั้งนี้  ถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ในวันหยุดประจำสัปดาห์  และถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้  ให้พิจารณาสั่งให้ออก
จากราชการ 
 ลูกจ้างผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันที่ลา
เว้นแต่กรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
 การลาป่วยเกินสามวัน  ต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งส่งพร้อมกับใบลาด้วย  
เว้นแต่ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลาจะเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน 

 ข้อ 396 ในปีหนึ่ งลูกจ้างประจำมีสิทธิลากิจส่วนตัว  รวมทั้ งลาไปต่างประเทศ           
โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันทำการ  แต่ในปีแรกท่ีได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ
ให้   ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกินสิบห้าวัน ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจำสัปดาห์ 
  ลูกจ้างประจำผู้ใดประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถขอรับอนุญาตได้ทัน  จะเสนอ
ใบลา พร้อมระบุเหตุจำเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว 

 ข้อ 397 การลาพักผ่อนประจำปีของลูกจ้างประจำ ให้เป็นไปตามที่กำหนดสำหรับ                  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

 ข้อ 398 ลูกจ้างประจำมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างนับรวมวันหยุดประจำสัปดาห์
และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกินเก้าสิบวัน  ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจำสัปดาห์ 
  ลูกจ้างประจำที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงค์จะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมอีก         
ให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน 
สามสิบวันทำการ และให้นับรวมในวันลากิจส่วนตัวสี่สิบห้าวันทำการด้วย 
  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปีหนึ่ง
ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกินสี่สิบห้าวัน เว้นแต่ กรณีที่เริ่มเข้า
ปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบเจ็ดเดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว  
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 ข้อ 399 ลูกจ้างประจำที่ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไม่เคยไปประกอบ
พิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้วแต่
กรณี  มีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ในปีแรกที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานเป็น
ลูกจ้างประจำจะไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา  ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจำสัปดาห์ 
 ผู้ประสงค์จะลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นก่อนอุปสมบท  หรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  เว้นแต่มีเหตุผลอัน
สมควรจะเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้ 
 อำนาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ข้อ 400 การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึก
วิชาการทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

 (1) ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือเข้ารับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น  การลาดังกล่าวจะต้องให้ผู้ลาแสดง
จำนวนวันที่ต้องเดินทางไปกลับ  และวันที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเท่าที่จำเป็น   

เพ่ือประกอบการพิจารณา  ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจำสัปดาห์ 

 (2) ลูกจ้างประจำมีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร   
หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการระดมพลหรือเข้ารับการ
ฝึกวิชาการทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น  แต่ถ้าพ้นระยะเวลาของการ ดังกล่าวแล้ว ไม่มา
รายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน  ให้งดจ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานเว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุจำเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
เจ็ดวัน  ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ 
 (3) ในกรณีลูกจ้างชั่วคราว  ลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่
เกินหกสิบวัน  ส่วนการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมแล้วแต่กรณีให้ได้รับ
ค่าจ้างอัตราปกติไม่เกินสามสิบวัน  ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายวันชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจำสัปดาห์ 
  ในกรณีการลาตาม (2) และ (3) หากลูกจ้างได้รับเงินเดือนตามชั้นยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแล้ว  ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

อำนาจการอนุญาตให้ลาเป็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ข้อ 401 การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้าง  ให้นับเป็นการลาครึ่งวัน  
ตามประเภทการลานั้น ๆ  

ข้อ 402 การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้               
ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
  อำนาจการอนุญาตในการลาตามข้อ 395  ข้อ 396  ข้อ 397  และข้อ 398 ให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดท้ายประกาศนี้ 
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ส่วนที ่ 7 
การจ่ายค่าจ้างและทะเบียนลูกจ้าง 

 ข้อ 403 ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอ่ืน  เว้นแต่ในกรณีจำเป็นแท้จริงที่
ต้องใช้ความรู้ความชำนาญพิเศษ  หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนั้น  และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น 

 ข้อ 404 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทำงานปกติ  หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจำสัปดาห์  หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุด หรือค่าอาหารทำ
การนอกเวลาให้กระทำได้ในกรณีที่จำเป็นหรือรีบด่วน  โดยมีคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเป็นหลักฐาน 

 ข้อ 405 การจ่ายค่าจ้างในวันทำงานปกติ  ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าจ้างลูกจ้าง
รายวัน และรายชั่วโมง  ค่าจ้างนอกเวลา  และกำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

 (1)  ลูกจ้างรายเดือน 
 (ก)  กำหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน  โดยปกติให้จ่ายในวันสิ้น

เดือน  ถ้าวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ให้จ่ายได้ในวันเปิดทำการก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีคว าม
จำเป็นที่จะกำหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอ่ืนของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 (ข)  กำหนดเวลาทำงานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาทำงานของทางราชการ  เว้นแต่
ถ้ามีงานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทำงานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้กำหนดโดย
จะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง  แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง     ไม่รวมเวลาหยุดพัก 
 (ค)  การปฏิบัติราชการนอกเวลาทำงานปกติ  หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจำ
สัปดาห์  หรือวันหยุดพิเศษแล้วแต่กรณี  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าอาหารทำ
การนอกเวลา 
 (2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง 
 (ก) กำหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายค่าจ้าง    
มากกว่าเดือนละครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง   โดยปกติให้จ่ายในวันถัดจากวันสุดท้ายของเดือน  
หน่วยงานใดมีความจำเป็นที่จะกำหนดวันเริ่มจ่ายเป็นวันอ่ืนของเดือนถัดไป  จะต้องได้รับอนุมัติจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  ในกรณีจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั้ง ให้หน่วยงานกำหนดวันจ่ายเงิน  ค่าจ้างตามความ
เหมาะสมได้โดยขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (ข) กำหนดเวลาทำงานปกติ  ให้เป็นไปตามเวลาทำงานของทางราชการ  เว้นแต่  
ถ้ามีงานเป็นลักษณะพิเศษที่จะเข้าทำงานและเลิกงานตามปกติไม่ได้  ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้กำหนดโดย
จะต้องมีเวลาทำงานวันละไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง  แต่สัปดาห์ละไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง      ไม่รวมเวลาหยุด
พัก 
 (ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทำงานปกติติดต่อกันเกินสามชั่วโมงขึ้นไปให้จ่าย
ค่าจ้างได้ในอัตราหนึ่งเท่าครึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ  
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 ข้อ 406 การจ่ายค่าจ้างในกรณีวันหยุดประจำสัปดาห์   สำหรับลูกจ้างรายเดื อน           
ไม่หักค่าจ้าง  ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้าง 
  สำหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงาน  ในวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ลูกจ้างรายเดือน จ่ายตามข้อ 405  (1) (ค) 
 (2)  ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง  จ่ายค่าจ้างให้สองเท่าของค่าจ้างอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทำงาน 

 ข้อ 407 การจ่ายค่าจ้างในกรณีในวันหยุดพิเศษ  สำหรับลูกจ้างรายเดือนไม่หักค่าจ้าง
ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ 
  สำหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาทำงานในวันหยุดพิเศษ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

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

ปกติตามระยะเวลาทำงาน 

 ข้อ 408 การจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างถูกสั่งให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอ่ืนตาม ข้อ 403 
ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 (1)  ลูกจ้างรายเดือนให้จ่ายค่าจ้างรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ       
โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าอาหารทำการนอกเวลา 
 (2)  ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 (ก) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน  หรือเดินทางกลับสำนักงานที่ตั้ง
ปกติหรือสถานที่อยู่  ไม่ว่าจะเป็นวันทำงานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษให้
จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ  ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลาหรือค่าจ้างในวันหยุดตามข้อ 405 และข้อ  406 
 (ข) ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่คนรถหรือคนเรือ  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดินทางครบ
กำหนดเวลาทำงานปกติประจำวันแล้ว  หากยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไปอีกสำหรับวันนั้นให้จ่าย
ค่าจ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ  405  (1)  (ค) 
  การปฏิบัติงานในวันทำงานปกติการปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด หรือใน
กรณีในวันหยุดพิเศษ  ให้จ่ายค่าจ้างได้ตามเกณฑ์ที่เคยจ่าย  เสมือนปฏิบัติงานในสำนักงาน ที่ตั้งปกติ เว้นแต่
ในกรณีวันหยุดประจำสัปดาห์ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้  ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ 

 ข้อ 409 ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย  และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจำนวนสามเท่าของอัตรา
ค่าจ้างปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย  ในกรณีลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง  ให้ถือ
เสมือนว่าลูกจ้างผู้นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์คำนวณเงินช่วยพิเศษ 

 ข้อ 410 ลูกจ้างประจำซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย  ผู้มีอำนาจได้วินิจฉัยตาม
ข้อ 414 แล้วสั่งจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเท่าใด  ให้จ่ายค่าจ้างตามจำนวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความ
ตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษอีกจำนวนหนึ่ง
เป็นจำนวนสามเท่าของจำนวนค่าจ้างนั้น 
  ถ้าผู้มีอำนาจวินิจฉัยแล้วสั่งไม่จ่ายค่าจ้าง ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมา
ปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 
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 ข้อ 411 ลูกจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ  ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างสำหรับวันที่ขาดหรือหนี
ราชการนั้น 
  ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้นั้นมาปฏิบัติงาน
และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ 

 ข้อ 412 ค่าจ้างที่จ่ายตามข้อ 409 ถึงข้อ 411 เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะตายและ
ให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 
  เงินช่วยพิเศษตามข้อ 409 หรือข้อ 410 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดงเจตนา              
ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ 
  ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้แสดง
เจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จ่ายแก่บุคคลตามลำดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้ 
 (1) คู่สมรส 
 (2) บุตร 
 (3) บิดามารดา 
 (4) ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะของผู้ตายตลอดมา โดยจำเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตาย
ของผู้นั้นทำให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่ามี
หลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย 
 (5) ผู้ที่ อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน   
จังหวัดเห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย 
  เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลในลำดับก่อนดังกล่าวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษแต่
ในลำดับเดียว ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 
  ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างผู้นั้นถึงแก่
ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย 
  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความจำเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้างผู้ถึง        
แก่ความตาย เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร  ก็ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหักค่าใช้จ่า ยจาก
เงินช่วยพิเศษท่ีต้องจ่ายตามมาตรฐานนี้ได้เท่าท่ีจ่ายจริง  และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 

 ข้อ 413 องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีความจำเป็นที่จะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจำไป
ฝึกอบรม  หรือดูงาน เกี่ยวกับหน้าที่ที่ลูกจ้างประจำนั้นปฏิบัติอยู่  ณ  ต่างประเทศ  หรือภายในประเทศ     
โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝึกอบรมหรือดูงานนั้น  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้อนุมัติ  ลูกจ้างประจำรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ 

 ข้อ 414 ลูกจ้างประจำที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา  และถูกสั่ งพักราชการไว้ก่อนจนกว่าคดี
หรือกรณีถึงที่สุด การจ่ายค่าจ้างระหว่างพักราชการ  ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 (1) ลูกจ้างประจำผู้ใดถูกสั่งพักราชการ  ให้งดการเบิกจ่ายค่าจ้างตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพัก
ราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้ พักราชการ  เพราะมิได้ทราบ
คำสั่งให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบ  หรือควรได้รับทราบคำสั่งนั้น 
 (2) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจำผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  มิได้กระทำความผิดและ            
ไม่มีมลทินหรือมัวหมอง  ให้จ่ายค่าจ้างให้เต็มอัตราปกติ 
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 (3) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจำผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  มิได้กระทำความผิดแต่มี
มลทินหรือมัวหมอง  หรือกระทำความผิด  แต่ถูกลงโทษไม่ถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ให้จ่ายค่าจ้างได้
ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างอัตราปกติ 
 (4) ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างประจำผู้ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  ได้กระทำความผิดและ         
ถูกลงโทษถึงปลดออก  หรือไล่ออก  ห้ามจ่ายค่าจ้าง 
 (5) ในกรณีลูกจ้างประจำซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน  ผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดี           
หรือกรณีถึงที่สุด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยต่อไปด้วยว่าควรจะจ่ายค่าจ้างระหว่าง
เวลานั้นหรือไม่เพียงใด  โดยอนุโลม  (2) (3) และ (4)  ทั้งนี้ให้จ่ายค่าจ้างตามจำนวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่
ถึงแก่ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนถึงแก่ความตาย 
  กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ถือปฏิบัติทำนองเดียวกับการจ่ายค่าจ้างระหว่าง      
พักราชการ  
  ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  เว้นแต่ลูกจ้างผู้นั้นได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ล่วงเลยวันให้พักราชการไว้ก่อน เพราะมิได้
ทราบคำสั่งให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ทราบหรือควรได้รับทราบคำสั่งนั้น 
  อัตราลูกจ้างระหว่างพักราชการ  ไม่ถือเป็นอัตราว่าง 

 ข้อ 415 ให้นำความในข้อ 414 มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำระหว่าง
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์คำสั่งลงโทษปลดออก  หรือถูกควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลโดยอนุโลม 

 ข้อ 416 การจ่ายค่าจ้างของผู้ซึ่ งถูกลงโทษตัดค่ าจ้าง ถ้าภายหลังผู้นั้นได้รับการ                 
แต่งตั้งหรือปรับค่าจ้าง  โดยได้รับค่าจ้างต่างจากเดิมและยังไม่พ้นโทษตัดค่าจ้าง  ให้คงตัดค่าจ้างต่อไป  ตาม
จำนวนเดิม 
  การจ่ายค่าจ้างในกรณี 
 (1)  ลาออก  ให้จ่ายให้ถึงวันก่อนถึงกำหนดลาออก แต่ถ้าถึงกำหนดลาออกแล้วยังไม่ได้
รับทราบคำสั่งอนุญาตให้ลาออก  และลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคำสั่งหรือ
ควรได้รับทราบคำสั่ง 
 (2)  ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนระบุในคำสั่ง แต่ถ้ายังไม่รับทราบ           
คำสั่งและลูกจ้างผู้นั้นยังคงปฏิบัติราชการต่อมา  ให้จ่ายได้ถึงวันทราบคำสั่งหรือควรได้รับทราบคำสั่ง 
 (3)  พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ  ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปี 
  การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้  และ
เป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติสิทธิไว้สำหรับข้าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกำหนดสิทธิให้
จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว  ให้  ก.จ.จ. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

 ข้อ 417 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินทำขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินทำ
ขวัญข้าราชการและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 ข้อ 418 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นหน่วยงานกลางทะเบียนลูกจ้างประจำของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดำเนินการจัดทำทะเบียนลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ  ให้เป็นปัจจุบันเสมอ  และเก็บรักษาไว้  ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
  เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำผู้ ใดไปต่างสังกัด  ให้ส่วนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจ้างประจำให้ลูกจ้างผู้นั้นนำไปมอบแก่ส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทุกครั้ง 



- 121 - 
 

  ทะเบียนลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเป็นเอกสารลับของทางราชการไม่
พึงเปิดเผยต่อผู้อ่ืน การขอคัดทะเบียนลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือตรวจสอบรายการ
ให้ดำเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 
  ทะเบียนลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามที่กำหนดท้ายประกาศนี้ 
สำหรับการจัดทำ วิธีการบันทึกรายการ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม 

 ข้อ 419 การเปลี่ยนอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำรายวันเป็นอัตราค่าจ้างรายเดือนให้เอา
ยี่สิบหกวันทำการคูณด้วยอัตราค่าจ้างรายวันที่ลูกจ้างผู้นั้นได้รับในปัจจุบัน  โดยปัดเศษขึ้นเป็นเกณฑ์
พิจารณาแต่ต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างข้ันสูงของตำแหน่งนั้น 

 ข้อ 420 ให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ           
ราชการ และการปฏิบัติตนตามประกาศกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กำหนดไว้สำหรับ           
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 

 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 421     ผู้ใดเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในสายงานใดอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และดำรงตำแหน่งในสายงานนั้นตามประกาศนี้ต่อไป  โดยให้ ได้รับ เงิน เดือนและสิทธิประโยชน์           
เช่นเดิม      
  กรณีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการใดขององค์การบริหารส่วน                 
จังหวัดอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามที่กำหนดใน  
ประกาศนี้ ดังนี้ 

 (1) หัวหน้าส่วนอำนวยการ ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

 (2) หัวหน้าส่วนกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (3) หัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณ  ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองแผนและ
งบประมาณ 

 (4) หัวหน้าส่วนการคลัง  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 
 (5) หัวหน้าส่วนช่าง  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 

 ข้อ 422 ผู้ใดเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งใดอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและ  ดำรง
ตำแหน่งนั้นตามประกาศนี้ต่อไป  โดยให้ได้รับค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการจ้างเช่นเดิม 
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 ข้อ 423 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อยู่
ระหว่างการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2541         
หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งใช้บังคับ
อยู่ก่อนที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปตามที่ ก.จ.จ. กำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
มาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. กำหนด 

 ข้อ 424 การใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้  ให้นำแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หรือวิธีการที่กำหนดสำหรับ     
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ 425 กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานอ่ืนที่
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้ดำเนินการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก  
คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ฯ และการคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารอยู่และยังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ดำเนินการต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ และกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้     
ดำเนินการแทน  ดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา  
ไว้แล้ว หากบัญชียังมีอายุไม่ครบตามระยะเวลาที่ กำหนดก็ให้บัญชีนั้นยังคงใช้ได้จนกว่าจะครบระยะเวลา
ตามที่กำหนด  สำหรับเงื่อนไขการโอนย้าย  ให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่ วนจังหวัด หรือ
คณะกรรมการกลางข้าราชการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่ประสานการโอนย้าย  
กรณีท่ีได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
(* เพิ่มเติม เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 17 
พฤศจิกายน  2547) 

ข้อ 426 การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อ 128 ถึงข้อ 131 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
ประกาศมาตรฐานทั่วไปนี้ใช้บังคับให้เป็นอันยกเลิก โดยถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน 
(* เพ่ิมข้อ 426 บทเฉพาะกาล ตามประกาศ ก.จ.จ.อ่างทอง เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 53) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 63) 

     

 

ประกาศ  ณ  วันที่   25  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2545 

 

           (นายเชนทร์  วิพัฒน์บวรวงศ์) 
      ผูว้่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง 


