
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบรหิารสวนจังหวัด จังหวัดลําพนู 

เรื่อง  หลกัเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคล 

ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 

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

 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยได บัญญั ติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น                
มีความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของทองถิ่น ประกอบ         
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติใหคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดให เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร และอํานาจหนาที่ของ         
องคการบริหารสวนจังหวัด   และจะตองอยูภายใตมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ข า ร าชกา รและลู ก จ า ง ขอ งอ งค ก า รบริ ห า รส วนจั งห วั ด  ที่ คณะกร รมการกลา งข า ร าชกา ร                   
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล         
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร     
สวนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด คณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดลําพูน ในการประชุม ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545     
ไดมีมติประกาศกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการและลูกจางของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ไวดังตอไปน้ี 
   
 ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา“ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด          
จังหวัดลําพูน  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด”  
 
 ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่  1 พฤศจิกายน 2545 เปนตนไป 
 
 ขอ 3 ภายใตบทกําหนดในมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการ
และลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใด ที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดในสวนที่มี กําหนดไวแลวในประกาศน้ี หรือ ซึ่งขัด หรือ แยง              
กับบทกําหนดตามประกาศน้ีใหใชบทกําหนดในประกาศน้ีแทน 
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 ขอ 4 ในประกาศน้ี 
  “ก .จ .”หมายความวา คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด           
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
  “ก .จ .จ .”หมายความว า  คณะกรรมการข าราชการองคการบริหารส วนจั งห วัด                
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
  “ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด”หมายความวา ขาราชการองคการบริหาร         
สวนจังหวัดซึ่งไดรับบรรจุและแตงต้ังตามประกาศน้ี  ใหรับราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดโดยมีตําแหนง
และไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในองคการบริหารสวนจังหวัด 
  “พนักงานสวนทองถิ่นอ่ืน”หมายความวา พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบลขาราชการ  
กรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน             
ที่ไมใชขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยมีกฎหมายจัดต้ังขึ้น ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงต้ัง                 
ใหปฏิบัติราชการ โดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ        
จากเงินงบประมาณ  หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครอง        
สวนทองถิ่นนํามาจัดเปนเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
  “ ขาราชการประเภทอ่ืน ”หมายความวา  ขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน และขาราชการประเภทอ่ืนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทน้ัน     
นอกจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืน 
  ขอ 5  ใหประธานกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาการตามประกาศน้ี 
และใหมีอํานาจตีความหรือวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี 

 
หมวด  1 

คณุสมบตัิและลักษณะตองหาม 

  ขอ 6 ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตองมีคุณสมบัติ และ  
ไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปน้ี 
     (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 

   (๓)  เปนผู เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย                   
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 

 (๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  
 (๕)  ไม เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ได  ไรความสามารถ                

หรือ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือ เปนโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกําหนด ดังน้ี 
 (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

 (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค)  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

 (ง)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
               (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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 (๖)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน   
ตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (๗)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม 

 (๘)  ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
 (๙)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

       (๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงาน
อ่ืนของรัฐ   
        (๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน      
ทั่วไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด    
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  
             (๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ            
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมาย  
วาดวยระเบียบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ                                               
   
 ขอ 7 ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งขาดคุณสมบัติ  หรือ
มีลักษณะตองหามตามขอ 6 ก .จ .จ .อาจพิจารณายกเวนใหสามารถเขารับราชการเปนขาราชการ        
องคการบริหารสวนจังหวัดได ในกรณี ดังน้ี 
                 (๑)  ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ  6  (7)  (9)  (10) และ (14) 
          (๒)   ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ  6 (11) (12) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสองป    
แลว และมิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่ 
                (๓)   ผูซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (13) ซึ่งไดออกจากงานหรือราชการเกินสามปแลวและ  
มิใชกรณีออกเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่ 

 ขอ 8 ผูที่ เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ  
ตองหามตามขอ 6 ตลอดเวลาที่รับราชการ เวนแตคุณสมบัติตามขอ 6 (6) หรือไดรับการยกเวนในกรณี    
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 7 

 ขอ 9 การพิจารณายกเวนกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 7            
ของ ก.จ .จ.ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประโยชนของทางราชการที่จะไดรับ และมติของ ก.จ.จ .             
ในการประชุมปรึกษายกเวนคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามดังกลาวให ก.จ.จ.ประชุมพิจารณาลงมติ         
โดยจะตองไดคะแนนเสียงสี่ในหาของจํานวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติใหกระทําโดยลับ 

 ขอ 10 ในการขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามที่ ก.จ.จ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได สามารถดําเนินการดังน้ี 



 
  

4 

 (1)  ผูซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ในการที่จะเขารับราชการเปนขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด และเปนกรณีที่ ก.จ.จ.อาจพิจารณายกเวนได  ใหผูน้ันประสงคจะขอให ก.จ.จ.  
พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เพ่ือจะเขารับราชการ โดยมีผูมีเกียรติอันควร
เช่ือถือไดไมนอยกวาสองคนเปนผูรับรองความประพฤติ ใหย่ืนคําขอ และหนังสือรับรอง ตามแบบทายประกาศ
น้ี พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ  
 (2)  การขอให ก.จ.จ.พิจารณายกเวนในกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม       
เพ่ือสมัครกลับเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จะย่ืนคําขอตอเลขานุการ ก.จ.จ. หรือ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดที่ผูน้ันประสงคจะเขารับราชการ ก็ได 

   (3)  ในกรณีที่มีผู ย่ืนคําขอตอเลขานุการ ก.จ.จ.ใหสงเรื่องใหนายกองคการบริหาร       
สวนจังหวัดพิจารณา หรือ กรณีย่ืนตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
พิจารณา และถาตองการจะรับผูย่ืนคําขอน้ันเขารับราชการ ก็ใหดําเนินการสอบสวนเพ่ือใหทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประวัติการรับราชการ หรือการทํางาน การประกอบคุณงามความดี ความผิด หรือ 
ความเสื่อมเสีย และความประพฤติของผูน้ัน โดยใหสอบสวนจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน และ ผูมีเกียรติ
ซึ่งอยูใกลชิดอันควรเช่ือถือได แลวพิจารณาอีกช้ันหน่ึงวายังตองการ จะรับผู น้ันเขารับราชการหรือไม         
ถาตองการรับก็ใหแจงและสงเรื่องการสอบสวนดังกลาวพรอมทั้งเอกสาร หลักฐานการสอบสวนน้ัน            
ใหเลขานุการ ก.จ.จ.ดําเนินการตอไป และหากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมตองการรับผูย่ืนคําขอน้ัน  
เขารับราชการ ใหแจงเปนหนังสือใหผูน้ันและเลขานุการ ก.จ.จ. ทราบ 
 (4)  ใ นก รณี ที่ น า ยก อ งค ก า รบ ริ ห า ร ส ว นจั ง ห วั ด  ไ ม แ จ ง ผ ลก า ร พิ จ า รณา                       
ตามขอ (3)ใหเลขานุการ ก.จ.จ.ทราบภายในหกเดือนนับแตวันที่เลขานุการ ก.จ.จ.สงเรื่องไปใหถือวา        
องคการบริหารสวนจังหวัดน้ันไมตองการจะรับบรรจุ ใหเลขานุการ ก.จ.จ.ยุติเรื่องและแจงเปนหนังสือ        
ใหผูยื่นคําขอทราบ 
 (5)  เมื่อเลขานุการ ก.จ.จ. ไดรับเรื่องการสอบสวนตามขอ (3) เห็นวาขอเท็จจริง และ
เอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณาของ ก.จ.จ. ก็ใหดําเนินการนําเสนอ ก.จ.จ.เพ่ือพิจารณา 
 (6)  การขอยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม เพ่ือสมัครสอบแขงขัน
หรื อ เ พ่ือ เข า รั บการคั ด เลื อก เปนข า ราชการองค การบริหารส วนจั งห วัด  ให ผู ประสงค จะ เข า                      
เปนขาราชการย่ืนคําขอตอเลขานุการ ก.จ.จ.ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่ผูน้ันมีความประสงค และ          
ใหเลขานุการ ก.จ.จ.รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหเพียงพอที่จะประกอบการพิจารณา 
ของ ก.จ.จ.แลวดําเนินการนําเสนอ ก.จ.จ.เพ่ือพิจารณาลงมติลับตามขอ (5) 
 (7)  ในกรณีที่ ก.จ.จ.ไดพิจารณาลงมติสําหรับผูขอยกเวนกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือ
ลักษณะตองหามรายใดและผูน้ันไมไดรับการยกเวน การขอให ก.จ.จ.พิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามอีก ผูน้ันจะขอไดตอเมื่อเวลาไดลวงเลยไปแลวไมนอยกวาหน่ึงปนับแตวันที่ ก.จ.จ.     
ลงมติ    
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หมวด  2 
การกาํหนดจํานวนตําแหนงและอัตราตาํแหนง 

  ขอ 11 การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตราตําแหนงขาราชการในองคการบริหาร                 
สวนจังหวัดตองคํานึงถึงลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพและความยากของงาน           
คาใชจายดานบุคคล และงบประมาณรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด   

  ขอ 12 การกําหนดตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในสวนราชการ           
วาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําเปน  
แผนอัตรากําลังของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง และ        
การใชตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด โดยเสนอให ก.จ.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ  
     ในการจัดทํ าแผนอัตรา กําลั งขององคการบริหารส วนจั งห วัดตามวรรคห น่ึ ง                      
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ        
ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนจังหวัด        
ที่จะตองจายในดานบุคคล  

 ขอ 13 การกําหนดตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงใดเปนตําแหนง
ระดับใด ใหประเมินความยากและคุณภาพของงานในตําแหนง น้ันแลวปรับเทียบกับบรรทัดฐาน                
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.จ.จัดทําไวตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐาน        
ของตําแหนง การปรับตําแหนงเทียบกับบรรทัดฐานในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหจัดตําแหนงที่มีลักษณะ
งานอยางเดียวกันเขาประเภทและสายงานเดียวกัน และจัดตําแหนงในสายงานเดียวกันที่มีความยากและ
คุณภาพของงานอยูในระดับเดียวกันโดยประมาณเขากลุมตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกัน 

 ขอ 14 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหองคการบริหาร    
สวนจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัด  ประกอบดวย 
 (1)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธาน   
 (๒)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ 
 (๓)  ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ เปนกรรมการ 
 (4)  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ขอ 15 ใหคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง จัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนจังหวัด โดยใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวากําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ   
ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงานของสวนราชการตางๆ ในองคการบริหารสวนจังหวัด      
ตลอดทั้งภาระคาใชจายขององคการบริหารสวนจังหวัดที่จะตองจายในดานบุคคล และการจัดสรรเงิน
งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยกําหนดเปนแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัด                 
ในระยะเวลา 3 ป และแผนอัตรากําลังดังกลาวอยางนอยจะตองประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังน้ี 
 (๑) บทศึกษาวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจความรับผิดชอบขององคการบริหาร          
สวนจังหวัดในชวงระยะเวลา 3 ป 
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 (๒)  บทศึกษาวิเคราะหความตองการกําลังคนทั้งหมดขององคการบริหารสวนจังหวัด              
ในชวงระยะเวลา 3 ป วาตองการกําลังคนประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด จึงจะสามารถปฏิบัติงาน        
ตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (๓)  บทศึกษาวิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนที่มีอยูในปจจุบันและกําลังคน                
ที่ขาดอยูและตองการเพ่ิมขึ้น ความที่ตองการกําลังคนเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการขยายงานหรือไดรับมอบหมาย
เพ่ิมขึ้น อัตราการสูญเสียกําลังคนในแตละป 

     (๔)  บทศึกษาวิเคราะหการวางแผนการใช กําลังคน เปนการวางแผนเพ่ือใหมี                     
การใชกําลังคนที่มีอยูในองคการบริหารสวนจังหวัดใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยสํารวจและประเมินความรู
ความสามารถของกําลังคนที่มีอยู การพัฒนาหรือฝกอบรมกําลังคนที่มีอยูในมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ        
ใชกําลังคนที่มีอยูใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละคน 
 (๕)  การจัดทํากรอบอัตรากําลังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดประจํา            
ในสวนราชการตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยดําเนินการ ดังน้ี 
 (ก) กําหนดโครงสร างการแบ งส วนราชการขององคการบริหารสวนจั งห วัด             
ตามประกาศกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด   
 (ข) กําหนดตําแหนงขาราชการประจําในสวนราชการตางๆ ตามโครงสรางการแบงสวน
ราชการตามขอ (ก) โดยพิจารณากําหนดตําแหนงเปนตําแหนงใด สายงานใด ระดับใด และ มีจํานวนเทาใด  
ใหเปนไปตามความจําเปน ความเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ 
ความยากและคุณภาพของงาน และปรมิาณงานในสวนราชการน้ัน    
 (ค) ตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่กําหนดในสวนราชการตามขอ (ข) 
ต อ ง เป น ตํ าแหน ง ส าย ง านที่  ก .จ .ไ ด จั ดทํ าม าตรฐ าน กํ าหนด ตํ าแหน ง แล ว  สํ าหรั บ ตํ าแหน ง                     
ผูปฏิบัติงานในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ระดับ 2 หรือ ระดับ 3 ทุกตําแหนงสายงานใหกําหนดตําแหนง
เปนตําแหนงระดับควบ เปนระดับ 1-3 ระดับ 2-4 หรือ ระดับ 3-5 แลวแตกรณี    
 (ง) การกําหนดตําแหนงขาราชการตามแผนอัตรากําลัง ใหกําหนดเปนแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ในระยะเวลา 3 ป โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลังขององคการบริหาร         
สวนจังหวัดทั้งหมด และการกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหมเปนรอบปที่หน่ึง ปทีส่อง และปที่สาม  
 (6)  ในการกําหนดตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตามแผนอัตรากําลัง 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่จัดทําขึ้นในครั้งแรกตามประกาศน้ี ใหองคการบริหารสวนจังหวัด       
กําหนดเปนตําแหนงสายงานใด ระดับใด จํานวนเทาใด ในสวนราชการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด    
ภายใตหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังน้ี 
 (ก) องคการบริหารสวนจังหวัดใดที่ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนระดับ 9 
อยูกอนแลว ใหกําหนดตําแหนง ดังน้ี 

• กําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนระดับ 9 

• อาจกําหนดตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 8 ได ๑ ตําแหนง 

• กําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และผูอํานวยการ 
กองเปนระดับ 7 – 8 

• กําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน เปนระดับ 7 
  



 
  

7 

 (ข)  องคการบริหารสวนจังหวัดใดที่ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปน   
ระดับ 8 อยูกอนแลว ใหกําหนดตําแหนง ดังน้ี 

• กําหนดตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนระดับ 8 

• อาจกําหนดตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระดับ 7 ได  
1 ตําแหนง 

• กําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และ 
ผูอํานวยการ กองเปนระดับ  7 

• กําหนดตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน เปนระดับ 6 
 (ค)  การกําหนดตําแหนงขาราชการตําแหนงอ่ืนขององคการบริหารสวนจังหวัด       
ใหพิจารณากําหนดไดตามความเหมาะสม ความจําเปน ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ   
ของงาน และปริมาณงาน และใหคํานึงถึงตําแหนงสายงานของตัวขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด         
ที่มีอยูในปจจุบันประกอบดวย 

 ขอ  16 ตํ าแหน งข าราชการองคการบริหารส วนจั งห วัดมี ช่ือ ในการบริหารงาน             
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด และมีช่ืออ่ืนเพ่ือประโยชนในการบริหารงาน 
ดังน้ี 
                (๑)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (๒)  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (๓)  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

    (๔)  ผูอํานวยการกอง 
 (๕)  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 ขอ 17 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอแผนอัตรากําลังที่ไดจัดทําขึ้นตามขอ 15            
เสนอให ก.จ.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อ ก.จ.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหองคการบริหาร     
สวนจังหวัดประกาศใชแผนอัตรากําลังดังกลาว เพ่ือเปนกรอบการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตามระยะเวลาที่กําหนด 
 เมื่อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัด                  
3 ปแลว ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัด     
ตามขอ 15 เปนระยะเวลา 3 ป ในรอบถัดไป  

 ขอ  18 ในการ พิจารณาใหความ เห็ นชอบของ  ก .จ .จ .ตามขอ  17 หาก  ก .จ .จ .                 
เห็นวาแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดยังไมเหมาะสม ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลังดังกลาวตามความเห็นของ ก.จ.จ.หากองคการบริหารสวนจังหวัดมีความเห็นวา    
แผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดมีความเหมาะสมแลว และแจงยืนยันแผนอัตรากําลังตอ ก.จ.จ.     
ให ก.จ.จ. เสนอเรื่องพรอมความเห็นให ก.จ. พิจารณา 
     ผลการพิจารณาของ ก.จ.ตามวรรคหน่ึง เปนประการใด ให ก.จ.จ.และองคการบริหาร   
สวนจังหวัดดําเนินการตามความเห็นของ  ก.จ.   
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 ขอ 19 เมื่อ ก.จ.จ.กําหนดใหมีตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตําแหนงใด 
ระดับใด ในสวนราชการใด จํานวนเทาใดตามแผนอัตรากําลังแลว ให ก.จ.จ.ประสานกับองคการบริหาร     
สวนจังหวัด เพ่ือจัดสรรเงินงบประมาณในแตละปสําหรับต้ังจายเปนอัตราเงินเดือนของตําแหนงดังกลาว      
ใหสอดคลองกัน 

 ขอ 20 ในระหวางการประกาศใชบังคับแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัด   
หากองคการบริหารสวนจังหวัดมีเหตุผลความจําเปนตองกําหนดตําแหนงขาราชการเพ่ิมใหมนอกเหนือ     
จากที่กําหนดในแผนอัตรากําลัง เพ่ือรองรับภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่เพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถปรับปรุงการกําหนดตําแหนงโดยปรับเกลี่ยจากตําแหนงอ่ืนได  
และไมเปนภาระทางงบประมาณคาใชจายดานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหองคการบริหาร      
สวนจังหวัดเสนอขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหมตอ ก.จ.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบกอน 
     การเสนอขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม ใหองคการบริหารสวนจังหวัดช้ีแจงเหตุผล          
ความจําเปนที่ตองขอกําหนดตําแหนง ให ก.จ.จ. พิจารณา โดยมีรายการ ดังตอไป 
 (๑)  เหตุผลความจําเปนที่จะตองกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม 

 (๒)  ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น
จากเดิม ถึงขนาดจําเปนตองกําหนดตําแหนงเพ่ิมขึ้นใหม 

 (๓)  ช่ือตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนง และจํานวนตําแหนงที่ขอกําหนดเพ่ิมใหม  
 (๔)  หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอกําหนดเพ่ิมใหม 
 (๕)  สวนราชการที่กําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลังที่มีอยูตามแผน

อัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัด และตําแหนงที่ขอกําหนดเพ่ิมใหม 
 (๖)  เหตุผลความจําเปนอ่ืน 

   
 ขอ  21 กรณีการขอ กํ าหนด ตําแหน ง เ พ่ิ ม ใหม ขององค การบริ หารส วนจั งห วัด                
ตามขอ 20 เปนการกําหนดตําแหนงสายงานใหม ซึ่งเปนสายงานที่ ก.จ.ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของตําแหนงสายงานน้ัน ในการขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหมดังกลาว ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
จัดทํารางมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานน้ันเสนอไปพรอมกันดวย ทั้งน้ี เพ่ือแสดง                
ใหทราบถึงประเภทตําแหนง ช่ือตําแหนงสายงาน ลักษณะงาน โดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบของ
ตําแหนง ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และระดับตําแหนง   
     ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. หากเห็นชอบตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดเสนอใหเสนอ
เรื่องขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม รางมาตรฐานกําหนดตําแหนง พรอมความเห็นให ก.จ. พิจารณาตอไป 
     หาก ก.จ.จ. มีมติไมเห็นชอบตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดเสนอขอกําหนดตําแหนง     
เพ่ิมใหม ใหนําความที่กําหนดในขอ 18 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  ขอ 22 เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับความเห็นชอบในการกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม
ตามขอ 20 หรือขอ 21 แลวแตกรณี ใหถือวาเปนการปรับปรุงแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร           
สวนจังหวัดน้ัน โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการแกไขปรับปรุงรายละเอียดในแผนอัตรากําลัง           
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตอไป 
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 ขอ 23 ให ก.จ.จ.ตรวจสอบการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดใหเหมาะสม ในกรณีที่ปรากฏวาการกําหนดตําแหนงใดไมเหมาะสมก็ดี การใชตําแหนงใด 
ไมเหมาะสมตามที่ ก.จ.จ.กําหนดก็ดี หรือลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงานของ
ตําแหนงใดที่ ก.จ.จ.กําหนดเปลี่ยนแปลงไปก็ดี ก.จ.จ.อาจพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงน้ันเสียใหม  
ใหเหมาะสม ทั้งน้ี ก.จ.จ.จะมอบหมายใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการแทน ก็ได 
     ในการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามวรรคหน่ึง ก.จ.จ. หรือองคการบริหารสวนจังหวัด   
ที่ ก.จ.จ.มอบหมายมีอํานาจยุบเลิกตําแหนงหรือเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหนงขาราชการองคการบริหาร   
สวนจังหวัด โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการใหเปนไปตามมติหรือคําสั่งน้ัน        
     การปรั บปรุ งการ กํ าหนด ตํ าแหน งของ  ก .จ .จ .ตามวรรคห น่ึ งและวรรคสอง              
เฉพาะทีต่องยุบเลิกตําแหนงตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.จ. กอน 

  ขอ  24 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด            
ตามขอ 23 ก.จ.จ.หรือองคการบริหารสวนจังหวัดผูไดรับมอบหมายมีอํานาจเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหนง   
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดได  

  ขอ  25 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด            
ตามขอ 24 สามารถกระทําได 5 ประการ ดังน้ี 

(1) การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นในตําแหนงสายงานเดิม 
(2) การปรับลดหรือขยายระดับตําแหนง  
(3) การปรับเกลี่ยตําแหนง โดยไมเปลี่ยนตําแหนงสายงาน 
(4) การปรับเกลี่ยตําแหนง โดยเปลี่ยนตําแหนงสายงาน หรือระดับตําแหนง 
(5) การยุบเลิกตําแหนง 

ขอ 26 การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นในตําแหนงสายงานเดิม เ พ่ือให เหมาะสม           
กับระดับความยากและคุณภาพของงานในตําแหนงที่เปลี่ยนแปลงไป ดําเนินการได ดังน้ี 

(1) ตําแหนงผูปฏิบัติงานที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
สามารถปรับระดับตําแหนงใหมีระดับสูงขึ้นในระดับควบได เมื่อผูดํารงตําแหนงเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ัน สําหรับการปรับระดับตําแหนงใดใหสูงขึ้นนอกระดับควบใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการเลื่อนและแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้น ที่กําหนดในหมวด 9 

(2) ตําแหนงผูบริหาร กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอจะขอปรับระดับตําแหนง   
ใหสูงขึ้นของตําแหนงใด ให ก.จ.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ 27 การปรับลดหรือขยายระดับตําแหนงของตําแหนงโดยไมเปลี่ยนตําแหนงสายงาน   
เพ่ือรองรับการบรรจุบุคคลเขารับราชการ หรือการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงในสายงานเริ่มตน            
ของตําแหนงผูปฏิบัติงาน ที่เร่ิมตนจากระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3 แลวแตกรณีใหองคการบริหาร      
สวนจังหวัดมีอํานาจปรับลดหรือขยายระดับตําแหนงดังกลาว เพ่ือรองรับการบรรจุบุคคลเขารับราชการหรือ 
การแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงได 
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ขอ 28 การปรับเกลี่ยตําแหนง โดยไมเปลี่ยนตําแหนงสายงาน เปนการตัดโอนตําแหนง    
ในสายงานใดสายงานหน่ึง ในกองหรือฝายหน่ึง ไปกําหนดเปนตําแหนงในกองอ่ืนหรือฝายอ่ืน โดยไมเปลี่ยน
ตําแหนงสายงาน ทั้งน้ี เพ่ือใหสามารถปรับเกลี่ยตําแหนงในสายงานเดียวกันที่มีอยูใหสามารถใชตําแหนง     
ใหเกิดประโยชนในองคการบริหารสวนจังหวัดอยางสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยใหองคการบริหาร         
สวนจังหวัดเสนอเรื่องขอปรับเกลี่ยตําแหนงให ก.จ.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ 29 การปรับเกลี่ยตําแหนง โดยเปลี่ยนตําแหนงสายงาน หรือระดับตําแหนง              
เปนการตัดโอนตําแหนงในสายงานใดสายงานหน่ึงในสวนราชการใด ไปกําหนดเปนตําแหนงในสายงานอ่ืน     
ในสวนราชการเดียวกัน หรือสวนราชการอ่ืน และตําแหนงที่กําหนดน้ันอาจเปลี่ยนระดับตําแหนงดวยก็ได      
ทั้งน้ี  เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดสามารถปรับเกลี่ยตําแหนงที่มีอยูในกรอบอัตรากําลังให สามารถใช
ตําแหนงใหเกิดประโยชนในองคการบริหารสวนจังหวัดอยางสูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดเสนอขอปรับเกลี่ยตําแหนง ให ก.จ.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ 30 การยุบเลิกตําแหนง เปนการยุบเลิกตําแหนงในสายงานใด ๆ ที่มีอยูในกรอบ
อัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัด  ที่ เห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองใชประโยชนแลว                 
โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอขอยุบเลิกตําแหนงให ก.จ.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบ ทั้งน้ี ตําแหนง 
ที่จะยุบเลิกน้ันตองเปนตําแหนงวาง 
  กรณี  ก .จ .จ .ไดมีม ติ ไม ใหความเ ห็นชอบตามที่ องคการบริหารสวนจั งห วัดเสนอ                     
ใหยุบเลิกตําแหนง และองคการบริหารสวนจังหวัดยังยืนยันในความเห็นเดิม ให ก.จ.จ.เสนอเรื่องพรอม          
ความเห็นให ก.จ. พิจารณาและใหปฏิบัติตามมติ ก.จ.  

  ขอ 31 การเสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตามขอ 26 (2) ขอ 28 และขอ 29                  
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดช้ีแจงเหตุผลความจําเปนที่ตองขอกําหนดตําแหนง ให ก.จ.จ.พิจารณา         
โดยมีรายการ ดังตอไป 

(1) เหตุผลความจําเปนที่จะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม 
(2) ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน หรือปริมาณงาน             

ที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม ถึงขนาดจําเปนตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม 
(3) ช่ือ ตําแหน ง  สายงาน  ระดับตําแหน ง  และจํ านวนตําแหน งที่ ขอปรับปรุ ง                 

การกําหนดตําแหนงใหม 
(4) หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม 
(5) สวนราชการที่ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม  โดยใหแสดงกรอบอัตรากําลัง    

ที่มีอยูตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัด และตําแหนงที่ขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหม 
(6) เหตุผลความจําเปนอ่ืน 

  การเสนอขอปรับปรุ งการกําหนดตําแหนงตามวรรคหน่ึง ให พิจารณาถึง เหตุผล             
และ ความจํ า เปนในด านปริมาณและคุณภาพของงานเปนสํ าคัญ โดยมิ ให ขออนุมั ติปรับปรุ ง                     
การกําหนดตําแหนง เพ่ือเหตุผลดานตัวบุคคล และใหคํานึงถึงจํานวนของลูกจางทั้งประจําและช่ัวคราว         
ที่ปฏิบัติงานในงานน้ันดวย ทั้ง น้ี เพ่ือมิใหเกิดปญหาคนลนงาน และเปนการประหยัดงบประมาณ             
ดานรายจายดานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดดวย และใหพิจารณาถึงความสําคัญ ความเหมาะสม 
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และถูกตองของกรอบตําแหนงในงานน้ันดวย โดยเฉพาะอยางย่ิง ควรจะใหตําแหนงในงานน้ันสามารถรองรับ
ความกาวหนาของบุคลากรในงานน้ันได 

  ขอ 32 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพของงานเปลี่ยนแปลงไปมาก และได พิจารณา               
ขออนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในสวนราชการใด ควรพิจารณาจัดหาตําแหนงเพ่ือรองรับบุคลากร          
ผูครองตําแหนงเดิมที่ขออนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดวย และกอนที่องคการบริหารสวนจังหวัด       
จะขออนุมัติปรับปรุงกําหนดตําแหนง ใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาดําเนินการกับตําแหนงที่วาง และ
มีความจําเปนนอยเสียกอน โดยการปรับเกลี่ยตําแหนงไปไวในงานที่มีความสําคัญและจําเปนเรงดวน 

  ขอ 33 ในการพิจารณาของ ก .จ .จ .ตามขอ 31 หาก ก .จ .จ .เห็นวาการขอปรับปรุง         
การกําหนดตําแหนงยังไมเหมาะสม ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการตามความเห็นของ ก.จ.จ.      
หากองคการบริหารสวนจังหวัดมีความเห็นวาการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงมีความเหมาะสมแลว        
และ แจงยืนยันการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตอ ก.จ.จ. ใหเสนอเรื่องพรอมความเห็นให ก.จ. พิจารณา 
  ผลการพิจารณาของ ก.จ.ตามวรรคหน่ึงเปนประการใด ให ก.จ.จ.และองคการบริหาร     
สวนจังหวัดดําเนินการตามความเห็นของ ก.จ.  

  ขอ 34 ในระหวางการประกาศใชบังคับแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัด                  
หากองคการบริหารสวนจังหวัดมีเหตุผลความจําเปนตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนง เพ่ือรองรับภารกิจ 
หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน หรือปริมาณงานที่ เ พ่ิมมากขึ้น ใหองคการบริหารสวนจังหวัด           
เสนอขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตอ ก.จ.จ. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

  ขอ 35 กรณีการขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงขององคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 29         
เปนการกําหนดตําแหนงสายงานใหม ซึ่งเปนสายงานที่ ก.จ.ยังไมไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง         
ของตําแหนงสายงานน้ัน ในการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงดังกลาว ใหองคการบริหารสวนจังหวัด   
จัดทํารางมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงสายงานน้ัน เสนอไปพรอมกันดวย ทั้งน้ี เพ่ือแสดงใหทราบถึง
ประเภทตําแหนง ช่ือตําแหนงสายงาน ลักษณะงานโดยทั่วไป หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง   
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และระดับตําแหนง   
  ในการพิจารณาของ ก.จ.จ.หากมีความเห็นชอบตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดเสนอ      
ใหเสนอเร่ืองขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม รางมาตรฐานกําหนดตําแหนง พรอมความเห็น         
ให ก.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ    
  หาก ก.จ.จ. มีมติไมเห็นชอบตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดเสนอขอปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงเพ่ิมใหม ใหนําความที่กําหนดในขอ 33 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ 36 เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับความเห็นชอบในการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงตามขอ 26(2) ขอ 28 ขอ 29 หรือขอ 30 แลวแตกรณี ใหถือวาเปนการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง
ขององคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการแกไขปรับปรุงรายละเอียด   
ในแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดตอไป 
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หมวด  3 
อัตราเงนิเดือนและวิธีการจายเงนิเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืน 

สวนที่ 1 
อัตราเงนิเดือนและวิธีการจายเงนิเดือน 

 ขอ 37 อัตราเ งินเดือน อัตราเ งินประจําตําแหนงและการรับเ งินประจําตําแหนง            
ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงที่กําหนด
สําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
              การจายเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด              
ใหเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน โดยอนุโลม 

 ขอ  38 ให ข า ราชการองคการบริหารส วนจั งห วัดได รั บ เ งิน เ ดือนตามตําแหน ง                   
ผู ไดรับแตง ต้ังให ดํารงตําแหนงใด ระดับใด  ให ไดรับเ งินเดือนในอันดับตามบัญชีอัตราเ งินเดือน        
ขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ. 2538   ดังน้ี 
    (1)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  1  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 1 
    (2)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  2  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 2 
    (3)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  3  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 3 
    (4)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  4  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 4 
    (5)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  5  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 5 
    (6)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  6  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 6 
    (7)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  7  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 7 
    (8)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  8  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 8 
    (9)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในระดับ  9  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท 9 

 ขอ  39 ขาราชการองคการบริหารสวนจั งหวัดผู ไดรับแตง ต้ังให ดํารงตําแหนงใด             
ระดับใด โดยไดรับเงินเดือนในอันดับใดตามขอ 38 ใหไดรับเงินเดือนในขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับ
ตําแหนงน้ัน เวนแต 
                (1)  ผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นตํ่าของอันดับน้ันอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม 
                    (2)  ผูน้ันไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ และหรือ ก.จ.รับรอง
วาปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพน้ัน เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง 
และกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในอันดับและขั้นใด ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ   
และขั้นที่ตามที่กําหนดในขอ  40       
 (3)  ผูน้ันไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น                 
และ ก .พ.หรือ ก.จ .รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ไดรับเพ่ิมขึ้นหรือ             
สูงขึ้นน้ัน เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังและกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในอันดับ และ 
ขั้นใด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด      
อาจปรับใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ตามที่กําหนดในขอ  40          
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          (4)  ผู น้ันไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานใดที่ ก .จ .กําหนดในมาตรฐาน            
กํ าหนดตําแหน ง ให ตํ าแหน ง ในสายงาน น้ัน  ได รั บ เ งิน เ ดือนสู งกว าขั้ น ตํ่ าของ อัน ดับ เ งิน เ ดือน                  
สําหรับตําแหนงระดับน้ันใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นที่ ก.จ. กําหนด 
 (5)  ผู ไดรับแตง ต้ังให ดํารงตําแหนงใดในระดับที่ ตํ่ากวาตําแหนงเดิม โดยเปน            
ความประสงคของตัวขาราชการน้ัน ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง          
ในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่ขาราชการจะ
ไดรับ เมื่อไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทายประกาศน้ี แตถาผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังอยูแลวใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือน สําหรับตําแหนง 
ที่ไดรับแตงต้ัง 
 (6)  ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตําแหนงใด ถาไดรับเงินเดือนสูงกวา  
ขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังน้ันอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือน   
สําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังในขั้นที่ เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบ           
ขั้นเงินเดือนและอันดับที่ขาราชการจะไดรับเมื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทายประกาศน้ี 

 ขอ 40 การกําหนดใหผูที่ ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ          
ตามขอ 39(2)และผูที่ ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น            
ตามขอ 39 (3) ไดรับเงินเดือนในอันดับใด และขั้นใด ใหพิจารณาดําเนินการดังน้ี 
 (1)  ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไดรับเพ่ิมขึ้น หรือสูงขึ้นตองเปนปริญญา        
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. หรือ ก.จ.รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง            
โดยใหพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิได ไมวาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด          
ผู น้ันจะไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพดังกลาวอยูกอน หรือระหวางเขารับราชการ หรือ           
อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 (2)  การปรับอัตราเงินเดือน ใหไดรับตามคุณวุฒิไมมีผลเปนการปรับปรุงตําแหนง                  
หรือเปลี่ยนระดับตําแหนง และตองใหไดรับเงินเดือนไมสูงกวาระดับและขั้นของอัตราเงินเดือนที่ควรไดรับ  
ตามตารางกําหนดอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ทายประกาศน้ี  
 (3)  การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ตองใหมีผลไมกอนวันที่ขาราชการ               
องคการบริหารสวนจังหวัดผู น้ันสําเร็จการศึกษา และไมกอนวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง             
ที่จะขอปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิน้ัน รวมถึงไมกอนวันที่ ก.พ.หรือ ก.จ.ไดกําหนดใหปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไดรับมาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับการแตงต้ัง 
     ในกรณีขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพ่ิมเติม             
การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหมีผลไมกอนวันที่ผูน้ันรายงานตัวตอองคการบริหารสวนจังหวัด
หลังสําเร็จการศึกษา 
     ใ น ก ร ณี ที่ ไ ด รั บ ป ริ ญ ญ า ห รื อ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ เ พ่ิ ม ขึ้ น  ห รื อ สู ง ขึ้ น                    
กอนวันที่เขารับราชการหรืออยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับ        
ตามคุณวุฒิตองมีผลไมกอนวันพนทดลองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับการแตงต้ัง 
     ในกรณีที่ ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเ พ่ิมขึ้น  หรือสูงขึ้นหลัง วัน            
เขารับราชการและพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวโดยมิไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพ่ิมเติมตามวรรคสอง              
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การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหมีผลไมกอนวันที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น 
     (4) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด                
เปนผูสั่ง โดยมิใหยอนหลังขามปงบประมาณ 
      ในกรณีที่ได เสนอเรื่องราวไวกอนวันเริ่มตนปงบประมาณและไมสามารถสั่งปรับ               
ใหในวันเริ่มตนปงบประมาณก็ใหสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิไดต้ังแตวันเริ่มตนปงบประมาณ           
ทั้งน้ีใหปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามวุฒิกอนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 ขอ 41 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามที่กําหนด
ไวในหมวดอ่ืนแหงประกาศน้ี และไดกําหนดการใหไดรับเงินเดือนเปนอยางอ่ืนไวโดยเฉพาะใหขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ันไดรับเงินเดือนตามที่กําหนดในหมวดน้ัน 

 ขอ  42 กรณี อ่ืนนอกจากที่ ได กํ าหนดในหมวดน้ี ให เสนอ  ก .จ .จ .พิจารณาอนุมั ติ                 
เปนราย ๆ ไป 

สวนที่ 2 
ประโยชนตอบแทนอ่ืน 

                   ขอ 43 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับขาราชการ     
องคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ และเปนสวัสดิการตาง ๆ            
ในการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย หรือระเบียบ    
ที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน 

                   ขอ 44* องคการบริหารสวนจังหวัดที่บริหารจัดการจายเงินเดือน คาจาง และประโยชน    
ตอบแทนอ่ืนสําหรับขาราชการ และลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด ไดตํ่ากวาที่กําหนดในมาตรา 35  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และองคการบริหารสวนจังหวัด            
ไดบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเง่ือนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดองคการบริหารสวนจังหวัดน้ันอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืน            
แกขาราชการและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ิมอีกได 
     “การกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับขาราชการและลูกจางขององคการบริหาร     
สวนจังหวัดตามที่กําหนดในวรรคหน่ึง ตองมีลักษณะเปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และเปนการจาย           
ใหในลักษณะของสวัสดิการสําหรับขาราชการและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหนําเงิน         
ในสวนที่เหลือจากกรณีที่คาใชจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนไมสูงกวารอยละสี่สิบ ตามมาตรา ๓๕        
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช แตทั้งน้ีวงเงินประโยชน      
ตอบแทนอ่ืนของขาราชการหรือลกูจางที่ไดรับแตละคนตองไมเกิน ๕ เทา ของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง” 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว โดยขอ 1 ของประกาศ ก.จ.จ .ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด (เพ่ิมเติม) ลว. 2๓ มี.ค. 2548)  
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 ขอ 45 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับขาราชการและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 44 ไดดังตอไปน้ี 
 (1)  กําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนประเภทเพ่ิมขึ้นใหมนอกเหนือจากประเภท    
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกาศกําหนด และกําหนด               
อัตราคาตอบแทน ตลอดทั้งหลักเกณฑและวิธีการจายคาตอบแทนสําหรับประโยชนตอบแทนอ่ืนประเภทใหม
น้ัน   
 (2)  กํ าหนดประโยชนตอบแทน อ่ืนตามประเภทที่ คณะกรรมการมาตรฐาน                
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นประกาศกําหนด  แตกําหนดอัตราคาตอบแทนสําหรับประโยชนตอบแทนอ่ืน
ประเภทน้ันใหไดรับในอัตราที่สูงกวาอัตราตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน
จะไดรับ 
     การกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนตามวรรคหน่ึง ใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณา  
กําหนดโดยคํานึงถึงสิทธิ สวัสดิการที่ขาราชการและลูกจางที่ ไดรับ ความจําเปน ความเหมาะสม              
ภาระดานงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งน้ี ใหเปรียบเทียบกับขาราชการและลูกจาง         
ขององคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืน ขาราชการพลเรือน ขาราชการประเภทอ่ืน และภาคธุรกิจเอกชน
ประกอบดวย 
 ขอ 46 เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนตามขอ 45           
แลวใหเสนอเรื่องให ก.จ.จ.พิจารณา ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ใหคํานึงถึงสิทธิ สวัสดิการของขาราชการและ
ลูกจางที่ไดรับ ความจําเปน ความเหมาะสม งบประมาณรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด และ           
ให เปรียบเทียบกับขาราชการและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืน ขาราชการพลเรือน                 
ขาราชการประเภทอ่ืน และภาคธุรกิจเอกชนดวย 
     ให ก.จ.จ. เสนอเรื่องการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนตามวรรคหน่ึง และความเห็น        
ให ก.จ. พิจารณา เมื่อ ก.จ.พิจารณาและมีมติใหความเห็นชอบแลว ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ประกาศใช บังคับตอไป ทั้ง น้ี ใหมีผลใช บังคับไมกอนวันที่ ก .จ .มีมติใหความเห็นชอบการกําหนด              
ประโยชนตอบแทนอ่ืนน้ัน 

 ขอ 47 การปรับปรุงการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับขาราชการหรือลูกจาง         
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 45 (1) ใหมีอัตราคาตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากที่กําหนดไวเดิม 
หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนน้ัน ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการตามที ่    
กําหนดไวในขอ 46 โดยอนุโลม 

  ขอ 48 การปรับปรุงการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับขาราชการหรือลูกจาง        
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 45 (2) ใหมีอัตราคาตอบแทนเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากที่กําหนดไวเดิม  
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการตามที่ กําหนดไวในขอ 46 โดยอนุโลม เวนแตการกําหนด             
ใหมีอัตราคาตอบแทนลดลงตํ่ากวาอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนจะไดรับ 
หรือการยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนน้ัน จะกระทํามิได  

  ขอ 49 ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับขาราชการ
และลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 45 แลว หากปรากฏวาองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน       
ไมสามารถบริหารจัดการการจายเงินเดือน คาจางและประโยชนตอบแทนอ่ืนใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
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ใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาดําเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืน        
ที่กําหนดตามขอ 45 (1) และ (2) เปนลําดับแรก เพ่ือมิใหขัดหรือแยง และไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
      การปรับปรุงหรือยกเลิกการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนตามวรรคหน่ึง ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ 47 หรือขอ 48 โดยอนุโลม 

  ขอ 50 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอาจไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่ม ี            
เหตุพิเศษ ตามที ่ก.จ. กําหนด 

  ขอ 51 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอาจไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว              
ตามภาวะเศรษฐกิจ ตามที ่ก.จ. กําหนด 

  ขอ 52 บําเหน็จ บํานาญ ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น   

 

หมวด  4 
การคดัเลือก 

  ขอ 53 การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง                
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและการคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือแตงต้ัง          
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใหดําเนินการได 4 วิธี ดังน้ี 
 (1)  การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงต้ังใหเปนขาราชการ                   
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือเพ่ือแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง              
ในสายงานที่สอบแขงขันได ในองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน  
 (2)  การคัดเลือกกรณีที่มี เหตุพิเศษที่ ไมจําเปนตองสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคล            
เขารับราชการและแตงต้ังใหเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน  
 (3)  การสอบคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง  
ในตางสายงาน หรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน หรือแตงต้ังขาราชการตําแหนง
ผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด   
 (4)  การคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง        
ในระดับที่สูงขึ้นในระดับควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ หรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง            
สูงขึ้นนอกระดับควบสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ หรือตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ หรือแตงต้ังขาราชการตําแหนงบริหารขององคการบริหาร        
สวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น      

 
ขอ 54* การดําเนินการคัดเลือก โดยการสอบแขงขัน การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ             

ที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกตามที่กําหนดในหมวดน้ี องคการบริหาร         
สวนจังหวัด หรือผูที่ไดรับการรองขอจากองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนผูดําเนินการแทนตองดําเนินการ
อยางเปดเผย โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล ความเปนธรรม ความเสมอภาค 
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และตองเปดโอกาสใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืน ที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน และมีความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกมีสิทธิเขารับการคัดเลือกดวย  โดยประกาศ             
ผลการคัดเลือกใหดําเนินการอยางเปดเผย                                                                                    
(ความเดิมถูกยกเลิก  และใหใชความที่พิมพไว  โดยขอ 4 ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ
และเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อน 
ขั้นเงินเดือน (เพ่ิมเติม) ลว. 17  ส.ค. 2547) 

 
สวนที่  1 

การสอบแขงขนั 

 ขอ 55* - ขอ 75*   
ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่ พิมพไว ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ              
กา รสอบแข ง ขั น เ พ่ื อบ ร ร จุ บุ ค คล เป น ข า ร า ชกา รอ งค ก า รบ ริ ห า ร ส ว นจั ง ห วั ด  พ .ศ .2549                         
ลว. 15  ส.ค.  2549 ดังน้ี 
     ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
จังหวัดลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการองคการบริหาร       
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๙ 
     ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับ ต้ังแตวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการ
กลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด มีมติใหกําหนดหลักเกณฑน้ี 
     ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด        
จังหวัดลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการสอบแขงขันสําหรับขาราชการองคการบริหาร        
สวนจังหวัด ลงวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๘ และที่แก ไขเพ่ิมเติมลงวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ และ              
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ 
     บรรดามาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑอ่ืนใดที่ขัดหรือขัดแยงกับขอกําหนดแหงประกาศน้ี  
ใหใชประกาศน้ีแทน 
     ขอ ๔ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ในกรณีที่ไมสามารถ
ดําเนินการแทนได  อาจรองขอใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.)                
เปนผูดําเนินการสอบแขงขันแทนได 
     กรณีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน      
ในตําแหนงใดแลว และบัญชีผูสอบแขงขันไดยังไมหมดอายุ หามมิใหองคการบริหารสวนจังหวัดในจังหวัดน้ัน
จัดสอบแขงขันในตําแหนงเดียวกันอีก 
     ในกรณีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล            
ในจังหวัดน้ันมีบัญชีสอบแขงขันไดในตําแหนงใด หามมิใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด            
เปดสอบแขงขันในตําแหนงน้ันดวย 
     ขอ ๕ ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน ดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑)  แตง ต้ังคณะกรรมการดําเ นินการสอบแข งขัน จํ านวนไมนอยกวา  ๕ คน 
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธาน หัวหนา      
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สวนราชการประจําจังหวัดที่เกี่ยวของจํานวน ๒ คน ผูบริหารสถานศึกษาในเขตจังหวัดเปนกรรมการ       
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือทองถิ่นจังหวัดแลวแตกรณีเปนกรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาที่อํานวยการสอบและดําเนินการสอบแขงขันใหเปนไปดวยความเรียบรอบ และ  
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จําเปนโดยไมขัดตอหลักสูตร และ
วิธีการสอบแขงขันและวิธีการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน 
 (๒)  แตงต้ังคณะกรรมการออกตรวจขอสอบ จํานวนไมนอยกวา ๕ คน ประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) ที่เปดสอบ ที่เปนหรือ         
เคยเปนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ที่มีระดับไมตํ่ากวาระดับ ๘ หรือเทียบเทา 
 มีหนาที่ออกขอสอบเปนจํานวน ๑๐ เทาของจํานวนขอสอบของการสอบภาค ข และ
ตรวจขอสอบภายหลังการสอบเสร็จสิ้นภายใน ๕ วัน ทั้งน้ี กรณีขอสอบปรนัยใหตรวจและประมวลผล      
ดวยระบบคอมพิวเตอร 
 (๓)  แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกขอสอบ จํานวนไมเกิน ๕ คน ประกอบดวย           
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดที่เกี่ยวของ 
 มีหนาที่พิจารณาคัดเลือกขอสอบที่คณะกรรมการออกและตรวจขอสอบสงมอบใหได
ขอสอบตามจํานวนขอสอบทีก่ําหนดในการสอบภาค ข 
  (๔)  แตงต้ังคณะกรรมการผลิตขอสอบ จํานวนไมนอยกวา ๕ คน ประกอบดวย 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 
หรือ ประจําอําเภอที่เก่ียวของ โดยมีขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดหรือขาราชการสํานักงานทองถิ่น
จังหวัดแลวแตกรณี 
 มีหนาที่ควบคุมกระบวนการการผลิตขอสอบ และเก็บรักษาขอสอบใหเปนไปอยางรัดกุม 
ไมใหขอสอบรั่วไหลได 
     (๕) แตงต้ังคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) คณะละ          
ไมนอยกวา ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนหรือเคยเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่มีระดับ
ไมตํ่ากวาระดับ ๘ หรือเทียบเทา 
 มีหนาที่ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยพิจารณา        
จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และ     
จากการสัมภาษณ ทั้งน้ี อาจใชวิธีอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ 
 (๖)  แตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลดําเนินการสอบแขงขัน จํานวนไมนอยกวา ๕ คน 
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธาน นายอําเภอ
หรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัด และทองถิ่นจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลและตรวจสอบกระบวนการดําเนินการสอบในทุกขั้นตอน       
ต้ังแตการประกาศสอบแขงขัน จนถึงการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเปนไปตามความเรียบรอย 
ถูกตอง เปนธรรม และใหมีการปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร     
สวนจังหวัดกําหนดโดยเครงครัด หากพบวามีการดําเนินการที่ไมถูกตองหรือไมเปนธรรมใหรายงาน
ผูดําเนินการที่ไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ใหรายงานผูดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือดําเนินการตอไป 
     ขอ ๖ หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเขารัยราชการในตําแหนงระดับตางๆ            
ใหมีรายละเอียด ดังน้ี 
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   ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป กําหนดคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน 
     ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนผูดําเนินการสอบปละ ๑ ครั้ง และประกาศผล    
ผูที่ไดคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ ตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนดเปนผูผานการสอบ      
โดยไมตองจัดลําดับที่ของผูสอบได และบัญชีของผูสอบผานภาค ก อายุ ๓ ป โดยใหทดสอบความรู
ความสามารถ ดังตอไปน้ี  
     ๑. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล กําหนดคะแนนเต็ม         
๑๐๐ คะแนน 
      ใหทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความ 
หรือจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม หรือใหหาแนวโนม หรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูล หรือสมมติฐาน หรือใหศึกษา
วิเคราะหและสรุปเหตุผลอยางอ่ืน ซึ่งมีความเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถอยางใดอยางหน่ึง หรือ
หลายอยางก็ได 
     ๒. วิชาภาษาไทย กําหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  ใหทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา โดยการใหสรุปความและหรือตีความ      
จากขอความสั้นๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆจากคํา หรือกลุมคํา ประโยค 
หรือขอความสั้นๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู ความสามารถ ดังกลาว 
     ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะสาํหรับตําแหนง กําหนดคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน 
     ใหองคการบริหารสวนจังหวัด หรือคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด    
จัดสอบ โดยใหทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุ    
ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหน่ึง หรือหลายวิธีก็ได  
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี จะรวมสอบเปนวิชาเดียวหรืออยางเดียว หรือหลายแยกสอบเปนสองวิชาหรือ     
สองอยาง โดยกําหนดคะแนนเต็มวิชาละ หรืออยางละ ๑๐๐ คะแนน หรือวิชาหน่ึงหรืออยางหน่ึง           
๑๕๐ คะแนน และอีกวิชาหน่ึง หรืออีกอยางหน่ึง ๕๐ คะแนน ก็ได เมื่อจะทดสอบความรูความสามารถ  
ในทางใดและโดยวิธีใดใหระบุไวในประกาศรับสมัครสอบดวย 
     ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง กําหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
     ใหองคการบริหารสวนจังหวัด หรือคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด    
จัดสอบ โดยใหประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว          
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ   
ทั้ง น้ี  อาจใช วิ ธีการอ่ืนใดเ พ่ิมเติมอีกก็ได  เ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรู                  
ที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรูในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัว      
เขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ  
อยางอ่ืน เปนตน 
 ขอ  ๗ ใหผู ดํ า เ นินการสอบแข งขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเ อียด                 
ในเรื่องตางๆ ดังน้ี 
             (๑)  ช่ือตําแหนงและจํานวนอัตราวางที่จะบรรจุแตงต้ัง 
                 (๒)  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนงน้ัน 
                (๓)  เงินเดือนที่จะไดรับสําหรับตําแหนงน้ัน ตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครสอบ 
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                 (๔)  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
                  (๕)  เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 
 (๖)  หลักฐานและวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี   
ผูสอบแขงขัน 
 (๗)  การบรรจุแตงต้ังผูสอบแขงขันไดเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด      
กําหนดเง่ือนไขใหผูน้ันจะตองดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนจังหวัด ที่จะบรรจุแตงต้ังอยางนอย ๒ ป   
จึงสามารถโอนไปดํารงตําแหนง ณ ที่แหงอ่ืนไว เวนแตเมื่อผานการทดลองปฏิบัติราชการแลวและมีเหตุผล
ความจําเปนอยางย่ิง คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอาจพิจารณาใหโอนยาย             
ไดตามที่เห็นสมควร 
 (๘)  เรื่องอ่ืนๆ หรือขอความอ่ืนที่ผูอ่ืนสมัครสอบควรทราบ 
     การประกาศรับสมัครสอบแขงขันน้ันใหประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบ   
กอนวันที่เริ่มรับสมัครสอบไมนอยกวา ๑๐ วัน และแจงใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   
ทุกจังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และจะประกาศ         
ทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมดวย เพ่ือประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกันดวยก็ได 
     ขอ ๘ ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เก่ียวกับการสอบไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอหลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีการดําเนินการเก่ียวกับ  
การสอบแขงขันน้ี แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา ๕ วันทําการ 
     ข อ๙  ให คณะกรรมการ ดํ า เ นินการสอบแข ง ขั น จั ด ให มี เ จ าหน าที่ รั บ สมั ค ร                      
โดยใหมีกําหนดเวลารับสมัครสอบไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ 
     ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแขงขัน     
ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเสนอแนะผูดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือประกาศขยายระยะเวลา        
การรับสมัครสอบได ไมนอยกวา ๕ วันทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันสุดทายของการรับสมัครสอบ             
โดยจะตองประกาศการขยายเวลาน้ันกอนวันครบกําหนดวันปดรับสมัครสอบ 
     ขอ ๑๐ ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบอัตรา ดังน้ี 

 (๑)  ภาค ก ใหเสียคาธรรมเนียมสอบ ตําแหนงละไมเกิน ๑๐๐ บาท 
 (๒)  ภาค ข และ ภาค ค ใหเสียคาธรรมเนียมสอบ ดังน้ี 

(ก) ตําแหนงระดับ ๑ หรือ ตําแหนงระดับ ๒ ตําแหนงละไมเกิน ๑๐๐ บาท 
(ข) ตําแหนงระดับ ๓ ขึ้นไป ตําแหนงละไมเกิน ๒๐๐ บาท 

              คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายช่ือวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบ          
แลวเวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งน้ันทั้งหมด เน่ืองจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต ตามขอ ๑๕          
ใหจายคืนคาธรรมเนียมสอบใหกับผูสมัครสอบ ที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตน้ันได 
     ขอ ๑๑ ในกรณีที่ผูสมัครสอบแขงขันผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ หรือขาราชการ 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น และประสงคจะสมัครสอบแขงขันในตําแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนง             
ที่ตนดํารงอยู ซึ่งใชคุณวุฒิเชนเดียวกับตําแหนงที่ตนดํารงอยู จะตองย่ืนหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา           
ซึ่งเปนผูที่มีอํานาจสั่งบรรจุ อนุญาตใหมาสมัครสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ หากไมมีหนังสือรับรอง
ดังกลาว ผูน้ันไมมีสิทธิเขาสอบสําหรับการสอบแขงขันครั้งน้ัน 
     ขอ ๑๒ ใหผู ดําเนินการสอบแขงขันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบ กอนวันสอบ          
ไมนอยกวา ๑๐ วันทําการ 
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     ขอ ๑๓ ใหผูที่สอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมสงเสริม            
การปกครองทองถิ่นจัดสอบเปนผูมีสิทธิสมัครสอบในภาคความรูความสามารถที่ใช เฉพาะตําแหนง             
ในหนา (ภาค ข) และเมื่อสอบผานภาคความรูความสามารถที่ ใช เฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข)              
โดยไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๑๔ ใหเปนผูมีสิทธิสอบในภาคอ่ืนตอไปได 
     ขอ ๑๔ การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันไดใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนน    
ในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค)   
ที่สอบตามหลักสูตรแตละภาคไม ตํ่ากวารอยละ ๖๐ โดยไมตองนําคะแนนจากการสอบภาคความรู
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  มารวม ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลดวย 
     ขอ ๑๕ ในกรณีที่ตรวจสอบพบวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต อันอาจทําใหเกิด
ความไมเปนธรรมในระหวางดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการสอบแขงขัน
รายงานใหผู ดํ า เ นินการสอบแข งขัน  เ พ่ือพิจารณาว าสมควรยกเลิกการสอบในครั้ ง น้ันทั้ งหมด                  
หรือยกเลิกเฉพาะวิชา หรือเฉพาะภาคที่มีการทุจริต หรือสอไปในทางทุจริตน้ัน หากผูดําเนินการสอบแขงขันได
ยกเลิกการสอบแขงขันเฉพาะวิชาใด หรือเฉพาะภาคใดแลว ใหดําเนินการสอบแขงขันเฉพาะวิชาน้ัน หรือ
เฉพาะภาคน้ันใหม โดยผูที่ทุจริต หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตในการสอบแขงขันครั้งน้ัน ไมมีสิทธิ   
เขาสอบแขงขันอีก 
     กรณีตรวจสอบพบการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตการสอบแขงขันภายหลังประกาศ    
ผลการสอบแลว กรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริงและพิจารณามีมติเปนประการใด ใหองคการบริหาร        
สวนจังหวัดที่จัดสอบแขงขันปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน หากองคการบริหารสวนจังหวัดไมดําเนินการ              
ใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแจงผูวาราชการจังหวัดในฐานะผู กํากับดูแล          
เ พ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป ถาคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด               
เปนผูดําเนินการสอบแขงขันใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตรวจสอบขอเท็จจริง
และพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร 
     ขอ ๑๖ เมื่อไดดําเนินการสอบแขงขันเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการ
สอบแขงขันรายงานผลการสอบแขงขันตอผูดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือประกาศขึ้นบัญชีผูเขาสอบแขงขัน    
ไดตอไป 
     ขอ ๑๗ การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันเสร็จสิ้นแลวใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดจากคะแนน
สูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูที่ไดคะแนน 
     ขอ ๑๘  บัญชีผู สอบแขงขันได ให ใช ได ไม เ กิน ๒ ป  นับแต วันประกาศขึ้น บัญชี              
แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันน้ันอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้ง
กอนเปนอันยกเลิกเวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียนรูตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพ่ือรับบรรจุไปแลว    
กอนบัญชีผูสอบแขงขันไดจะมาอายุครบกําหนดระยะเวลาที่ระบุ และตอมาบัญชีไดครบระยะเวลาตามที่ระบุ
หรือกอนมีการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมใหถือวาผู น้ันยังมีสิทธิไดรับการบรรจุแตง ต้ัง               
แตทั้งน้ีตองไมเกิน ๓๐ วัน นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผูสอบแขงขันไดน้ันมีอายุครบตามที่ประกาศ หรือ    
วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี 
     ขอ ๑๙ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด         
เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนจังหวัด ใหบรรจุและแตงต้ังจากผูสอบแขงขันได          
ในตําแหนงน้ันหรือตําแหนงอ่ืนที่กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู น้ัน       
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นํามาสมัครสอบแขงขันและเปนตําแหนงที่เก่ียวของและเก้ือกูลกัน ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด โดยการเรียกบรรจุและแตงต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 
     กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด รายงานตําแหนงวางตอคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด เพ่ือดําเนินการสอบแขงขันใหแทน เมื่อประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดแลว               
และคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไดสงตัวผูสอบแขงขันไดมาขอรับการบรรจุแตงต้ัง   
ในตําแหนงที่องคการบริหารสวนจังหวัดรายงานโดยชอบแลว หามมิใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิเสธ       
การบรรจุแตงต้ัง ทั้งน้ี ใหถือวาการายงานตําแหนงวางขององคการบริหารสวนจังหวัดตอคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปนการรองขอเพ่ือบรรจุแตงต้ังแลว 
     กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหบรรจุแตงต้ังไดเฉพาะ
องคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน เมื่อบรรจุแตงต้ังครบตามจํานวนอัตราที่วางแลว หากภายหลังตําแหนงดังกลาว
ที่วางลง อาจแตงต้ังผูสอบแขงขันไดที่อยูในลําดับถัดไปใหดํารงตําแหนงไดแตตองบรรจุและแตงต้ัง          
เ รี ย งต ามลํ า ดั บที่ ที่ ส อบแข ง ขั น ไ ด  โ ดยห า มมิ ใ ห อ นุญาต ให อ งค ก า รบริ ห า รส วนจั งห วั ด อ่ื น                     
องคการปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนหรือสวนราชการอ่ืนใชบัญชีสอบแขงขันไปบรรจุแตงต้ังได 
     กรณีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน
สามารถอนุญาตใหองคการปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนราชการอ่ืนภายในจังหวัดที่ประสงคจะขอใช       
บัญชีสอบแขงขันดังกลาว สามารถใชบัญชีเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือตําแหนงอ่ืน         
ที่กําหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู น้ันนํามาสมัครสอบแขงขัน                     
แตตองเปนตําแหนงที่เก่ียวของและเก้ือกูลกัน ตามที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
กําหนดโดยตองเรียกบรรจุและแตงต้ังตามลําดับบัญชีผูสอบแขงขันได 
     องคการบริหารสวนจังหวัดอาจขอใชบัญชีสอบแขงขันในตําแหนงอ่ืนที่มีระดับเดียวกัน 
หรือระดับสูงกวามาบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงที่มีระดับตํ่ากวาจากบัญชีการสอบแขงขันของคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือคณะกรรมการขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นในจังหวัด
เดียวกันได โดยมีเง่ือนไขวาตําแหนงที่ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดน้ันตองเปนตําแหนงตรงกันกับตําแหนง        
ที่เกี่ยวของเกื้อกูลกันกับตําแหนงที่บรรจุแตงต้ังและมีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกัน    
กับตําแหนงที่จะบรรจุและแตงต้ัง และในขณะบรรจุแตงต้ังองคการบริหารสวนจังหวัดน้ันจะตองไมมีบัญชี     
ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงน้ัน โดยผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงดังกลาวตองสมัครใจ 
     ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัด ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดที่คระกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดจัดสอบแขงขันมาบรรจุและแตงต้ัง ใหองคการบริหารสวนจังหวัดบรรจุและแตงต้ัง
บุคคลตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
     ขอ ๒๐ ผูใดไดรับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ถากรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี       
ใหเปนอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผูน้ันในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ  
 (๑)  ผูน้ันไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงที่สอบได 
 (๒)  ผูน้ันไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาที่องคการบริหาร     
สวนจังหวัดหรือคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนแจงใหทราบกําหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา ๑๐ วัน นับแตวันที่ทําการไปรษณียรับลงทะเบียน 
 (๓)  ผูน้ันมีเหตุไมอาจเขาปฏิเสธหนาที่ราชการไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงต้ัง    
ในตําแหนงที่สอบได 
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 (๔)  ผูน้ันประสงคจะรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงที่สอบแขงขันไดโดยการโอน     
แตสวนราชการที่บรรจุไมรับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผู น้ันจึงไมประสงค          
จะขอรับการบรรจุ 
 (๕)  ผูน้ันไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงที่สอบไดแลว ใหยกเลิกการขึ้นบัญชีผูน้ัน  
ไวในบัญชีผูสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน 
     ขอ ๒๑ ผูใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี ถาบัญชีน้ันยังไมยกเลิก และเจาของบัญชีพิจารณา  
เห็นวามีเหตุอันสมควรจะอนุมัติใหขึ้นบัญชีผูน้ันไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไปตามเดิมก็ได
     กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เ น่ืองจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย             
การรับราชการทหาร เมื่อออกจากราชการทหาร โดยไมมีความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการ          
ในตําแหนงที่สอบไดและบัญชีน้ันยังไมยกเลิก ใหขึ้นบัญชีผูน้ันไวในบัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่บรรจุในครั้งตอไป
     ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบใหเกิดความเปนธรรม ใหผูดําเนินการสอบแขงขัน
ดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
 (๑)  กรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการสอบแขงขัน ใหสงสําเนาคําสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการ ๑ ชุด และสําเนาประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ๒ ชุด ไปยังคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด กอนเริ่มรัยสมัครสอบไมนอยกวา ๗ วันทําการ และใหสงสําเนาประกาศรับสมัคร
สอบแขงขันจํานวน ๑ ชุด ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบดวย                 
กรณีที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการสอบแขงขันใหสงสําเนาประกาศ 
รับสมัครสอบแขงขัน จํานวน ๑ ชุด ใหคระกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (๒)  เมื่อการสอบเสร็จสิ้นใหรายงานตอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร         
สวนจังหวัด ภายใน ๑๕ วันทําการ นับแตประกาศผลการสอบแขงขัน โดยใหสงเอกสาร ดังตอไปน้ี 
 ก. บัญชีกรอกคะแนน    ๑ ชุด 
 ข. สําเนาประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  ๑ ชุด 
                (๓)  หากมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือขึ้นบัญชีไวตามเดิมใหรายงาน
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร    
สวนจังหวัด ภายใน ๓๐ วันทําการ นับแตวันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีน้ัน 
                  (๔)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบ 
กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบและอ่ืนๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด             
ภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันประกาศเปลี่ยนแปลง 
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สวนที่  2 
การคดัเลือกกรณทีี่มีเหตพุเิศษ 

 ขอ 76* การคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ตามขอ ๗๘ เพ่ือบรรจุ
บุ ค ค ล เ ป น ข า ร า ช ก า ร อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด ใ ห อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด เ ป น                     
ผูดําเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถดําเนินการไดอาจรองขอใหสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได                                                                                      
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว โดยขอ 76  ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
และเง่ือนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับขาราชการองคการบริหาร    
สวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548)  
  ขอ  77 การคัด เลื อกกรณีที่ มี เห ตุ พิ เศษที่ ไม จํ า เปนตองสอบแข งขัน  ให  ก .จ .จ .                  
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาดําเนินการโดย วิธีสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบ
ปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม  โดยกําหนดดังตอไปน้ี 
 (๑)  ใหผูดําเนินการคัดเลือกแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 
 (๒)  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ              
สําหรับตําแหนงที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

  ขอ  78* องค การบริหารส วนจั งห วัดอาจคัด เลื อก บุคคล เ พ่ือบรรจุ และแต ง ต้ั ง                 
ใหดํารงตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน       
ไดในกรณี ดังน้ี 
 (๑)  กรณี ก ารบรรจุ และแต ง ต้ั งผู ไ ด รั บทุ น รั ฐบาล  ทุ น เล า เ รี ยนหลวง  หรื อ                          
ทุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ 
 (๒)  กรณีการบรรจุและแตงต้ังผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารส วนจั งห วัดอนุมั ติ ให ส วนราชการใดจัด ใหมีการศึกษาขึ้ น  เ พ่ือ เข ารับราชการ                     
ในองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน โดยเฉพาะ 
 (๓)  กรณีการบรรจุและแตงต้ังผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง 
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษ 
 (๔)  กรณีการบรรจุและแตง ต้ังผูสอบแขงขันได  ซึ่ ง ไมสามารถรับการบรรจุ ได               
เมื่อถึงลําดับที่ที่สอบได เน่ืองจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
และไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูน้ันไดถูกยกเลิกไปแลว 
 (๕)  กรณีการบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
เน่ืองจากไดมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนง        
ที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงต้ัง 
 (๖)  กรณีการบรรจุและแตงต้ังบุคคลที่มีความรู ความสามารถและความชํานาญสูง      
เขารับราชการในฐานะผูเช่ียวชาญ หรือผูชํานาญการ    
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ. ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข    
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด                
ลว. 14  ม.ีค.  2548) 
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  ขอ 79* การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงต้ังผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือ       
ทุนขององคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ ตามขอ 78(1)หรือ              
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอนุมัติใหสวนราชการใด           
จัดใหมีการศึกษาขึ้น เพ่ือเขารับราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดน้ันโดยเฉพาะ ตามขอ 78(2)           
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการ ดังน้ี 
             (๑)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ย่ืนใบสมัครตามแบบที่กําหนดพรอมหลักฐาน      
การศึกษาและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด 
              (๒)  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหน่ึง
จํานวนไมนอยกวา ๕ คน ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธานกรรมการ และ     
ผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของ หรือขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปนกรรมการ 
      (3)  ให คณะกรรมการ ดํ า เ นินการคั ด เ ลื อก พิจ ารณาคั ด เ ลื อกจาก ใบสมั ค ร                 
หลักฐานการศึกษาและเอกสารอ่ืนที่เก่ียวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด นอกจากน้ี                   
อาจใชวิธีสัมภาษณเพ่ิมเติมอีกก็ได  และในการจัดลําดับผูไดรับคัดเลือกเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงต้ัง            
ใหดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจพิจารณา               
กําหนดใหผูมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเปนผูอยูในลําดับตน สามารถไดรับการบรรจ ุ                
เขารับราชการกอน หรือพิจารณาบรรจุตามองคประกอบอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ. ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข     
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด      
ลว. 14  ม.ีค.  2548) 

ขอ 80* การคัดเลือกผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางขาราชการ         
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในกรณีพิเศษได ตามขอ 78 (3) 
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการ ดังน้ี 
              (1)  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ใหระบุรายละเอียดในเรื่อง ช่ือตําแหนงที่จะบรรจ ุ        
และแตงต้ัง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับคัดเลือกสําหรับตําแหนงน้ัน       
เ งินเ ดือนที่ จะได รับ  วัน  เวลา  และสถานที่ รับสมัคร  แบบใบสมัคร  คุณวุฒิการศึกษา  เอกสาร                       
และหลักฐานที่ใชในการสมัคร ทั้งน้ี การประกาศรับสมัครคัดเลือกน้ัน ใหปดไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัคร
กอนวันที่เริ่มรับสมัครคัดเลือก และจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม       
ดวยก็ได 
 (2)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ ย่ืนใบสมัครตามแบบที่กําหนด พรอมหลักฐาน    
การศึกษาและเอกสารอ่ืนที่ เก่ียวของตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกําหนด โดยใหผูสมัคร          
เขารับการคัดเลือกเสียคาธรรมเนียมเขารับการคัดเลือก สําหรับตําแหนงที่สมัครตามอัตรา ดังน้ี 

- ตําแหนงระดับ 1  หรือ ตําแหนงระดับ  2  ตําแหนงละ  100  บาท 
- ตําแหนงระดับ 3  ขึ้นไป       ตําแหนงละ  200  บาท 

                         คาธรรมเนียมสมัครเขารับการคัดเลือกน้ี จะไมจายคืนใหเมื่อไดมีการรับสมัคร           
เสร็จเรียบรอยถูกตองแลว 
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 (3)  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกขึ้นคณะหน่ึง
จํานวนไมนอยกวา  5  คน ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธานกรรมการ และผูแทน
หนวยราชการที่เกี่ยวของ หรือขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปนกรรมการ   
 (4)  ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก อาจพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ วิธีสอบ
ขอ เขียน วิ ธีสอบปฏิ บั ติ  หรือ วิ ธี อ่ืนใด วิ ธีห น่ึ งหรือหลายวิ ธี ก็ ไดตามความเหมาะสม ในการ น้ี         
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกอาจต้ังกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ หรือกรรมการทดสอบ  
การปฏิบัติงานหรือกรรมการอ่ืนหรือเจาหนาที่ใหดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดตามความจําเปน 
 (5)  เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานผล     
การคัดเลือกตอองคการบริหารสวนจังหวัด โดยจัดทําบัญชีรายช่ือผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับ     
ตามผลคะแนนตาม (4) เพ่ือองคการบริหารสวนจังหวัดจะไดประกาศผลการคัดเลือก และบรรจุและแตงต้ัง        
ใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดับตอไป 
 (6)  ในกรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนง
วางเพ่ิมอีก ก็อาจบรรจุและแตงต้ังผูผานการคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกน้ัน 
หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทั้งน้ี ใหอยูในดุลยพินิจขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ. ลําพูน เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข   
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด       
ลว. 14  ม.ีค.  2548) 
 
 ขอ 81* การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึ่ งไมสามารถรับการบรรจุได เมื่อถึงลําดับที ่             
ที่สอบได เน่ืองจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และ        
ไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูน้ันสอบไดถูกยกเลิกไปแลว ตามขอ 78 (4)            
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการคัดเลือก ดังตอไปน้ี 
 (1)  ใหผู ประสงคจะขอรับการบรรจุ ย่ืนใบสมัคร  และหนังสือรับรองประวั ติ                      
การรับราชการทหารตามแบบที่กําหนด พรอมดวยสําเนาหลักฐานการศึกษาและสําเนาหลักฐานการรับราชการ
ทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
 (2)  เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูน้ันพนจากราชการทหาร      
โดยไมมีความเสียหายและมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุเขารับราชการภายใน 180 วัน นับแตวันพนจาก
ราชการทหาร  
 (3)  หากองคการบริหารสวนจังหวัดน้ันมีตําแหนงที่ผูน้ันสอบแขงขันไดวางอยูใหดําเนิน     
การสั่งบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงน้ันได 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ. ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข   
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด             
ลว. 14  ม.ีค.  2548) 
 
                     ขอ 82* การคัดเลือกผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดเน่ืองจาก                
ไดมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุผลที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่สอบ    
แขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงต้ัง ตามขอ 78 (5) ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนผูดําเนินการ ดัง 
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 (1)  ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุย่ืนหนังสือแสดงความจํานงขอบรรจุเขารับราชการ 
และเขาปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน 15 วัน นับแตวันครบกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงต้ัง  
 (2)  เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาแลวเห็นสมควรที่จะบรรจุผู น้ัน             
เขารับราชการ 
 (3)  หากองคการบริหารสวนจังหวัดน้ันมี ตําแหนงที่ผู น้ันสอบแขงขันไดวางอยู            
ใหดําเนินการสั่งบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงน้ันได 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ. ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข    
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด       
ลว. 14  ม.ีค.  2548) 
   
  ขอ  83* การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถและความชํานาญสูง เพ่ือบรรจุ         
เขารับราชการในฐานะผูเช่ียวชาญ หรือผูชํานาญการ ในองคการบริหารสวนจังหวัด  ใหองคการบริหาร      
สวนจังหวัดเปนผูดําเนินการคัดเลือก โดยดําเนินการตามที่กําหนดในประกาศกําหนดการบรรจุบุคคล        
เขารับราชการในฐานะผูเช่ียวชาญหรือผูชํานาญการขององคการบริหารสวนจังหวัด 
(ความเดิมถูกยกเลิก  และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ. ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข    
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด       
ลว. 14  ม.ีค.  2548) 
 
  ขอ  84* เมื่อไดมีการดําเนินการคัดเลือก ตามที่กําหนดในประกาศน้ี ใหองคการบริหาร  
สวนจังหวัดดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
 (๑)  ส งสํ า เนาคํ าสั่ ง แต ง ต้ั งคณะกรรมการ ดํ า เ นินการคั ด เลื อก  1 ชุ ด  และ                
สําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก 2 ชุด ไปคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด กอนเริ่ม     
รับสมัครคัดเลือกไมนอยกวา 7 วันทําการ โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครคัดเลือก จํานวน ๑ ชุด           
ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบดวย 
 (2)  เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น  ให ก.จ.จ. รายงานไปยังสํานักงาน ก.จ.ภายใน 5 วัน          
ทําการนับแตวันประกาศผลการคัดเลือก หรือดําเนินการคัดเลือกแลวเสร็จ โดยใหสงสําเนาบัญชีผูไดรับ        
การคัดเลือก 1 ชุด หรือรายงานผลการคัดเลือก 1 ชุด 
 (3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืนๆ 
นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานสํานักงาน ก.จ. โดยดวนที่สุด 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ. ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข   
การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด      
ลว. 14  ม.ีค.  2548) 
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สวนที ่ 3 
การสอบคดัเลอืก 

 ขอ 85*การสอบคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหองคการบริหาร        
สวนจังหวัด เปนผูดําเนินการสอบคัดเลือก ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถดําเนินการได             
อาจรองขอใหสวนราชการ หรือ หนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข     
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  ลว. 14  มี.ค.  254๘) 

 ขอ 86* ใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกขึ้นคณะหน่ึง  
จํานวนไมนอยกวา 7 คน ดังน้ี 

(1) กรณีการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานผูปฏิบัติเปนสายงานผูบริหารใหแตงต้ัง
กรรมการประกอบดวย 
- ผูทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ. ๑ คน    เปนประธาน 
- ผูแทนสวนราชการใน ก.จ.จ. ๒ คน   เปนกรรมการ 
- ผูทรงคุณวุฒิ ๑ คน     เปนกรรมการ 
- นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  หรือผูที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย ๑ คน เปนกรรมการ 
- ทองถิ่นจังหวัด      เปนกรรมการ 
- ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด    เปนกรรมการ 
- ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ัง   เปนเลขานุการ 

      (2) กรณีการสอบคัดเลือกในสายงานผูปฏิบัติใหแตงต้ังปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนประธานกรรมการ และผูแทนหนวยราชการที่เก่ียวของ หรือ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด      
เปนกรรมการ                                                                                                                
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข         
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14  ม.ีค.  2548) 
 
  ขอ  87* คณะกรรมการดํา เ นินการสอบคัด เลื อกอาจ ต้ั งกรรมการออกขอสอบ         
กรรมการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง หรือกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการในเรื่องการกรอกคะแนน
หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไดตามความจําเปน 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข    
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14  ม.ีค.  2548) 

 

 

 



 
  

29 

ขอ 88* ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ                   
ขอเขียน สัมภาษณ และระเบียบเก่ียวกับการสอบไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอหลักสูตรและวิธีการ     
ดํ า เ นิ น ก า ร เ ก่ี ย ว กั บก า ร ส อบ คั ด เ ลื อ ก น้ี  แ ล ว ใ ห ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ก า ศ ก อ น วั น ส อ บ                            
ไมนอยกวา 5 วันทําการ 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข    
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 1๔ มี.ค. 2548) 

ขอ 89* หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหเปนไปตามที่กําหนดทายประกาศน้ี 
(ความเดิมถูกยกเลิก  และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ  ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข  
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548) 

ขอ 90* ใหองคการบริหารสวนจังหวัดประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุช่ือตําแหนง            
ที่จะแตง ต้ังคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และขอความอ่ืน                  
ที่ผูสมัครสอบควรทราบ 
(ความเดิมถูกยกเลิก  และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ  ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข  
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548) 

  ขอ  91* ใหองคการบริหารส วนจั งห วัดจัดใหมี เจ าหน าที่ รับสมัครสอบโดยใหม ี           
กําหนดเวลารับใบสมัครสอบไมนอยกวา 10 วันทําการ 
(ความเดิมถูกยกเลิก  และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ  ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข  
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548) 

 ข อ  92* ผู มี สิ ท ธิ ส มั ค ร ส อ บ คั ด เ ลื อ ก จ ะ ต อ ง เ ป น ผู มี คุ ณ ส ม บั ติ ค ร บ ถ ว น                       
ตามทีก่ําหนดในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตามขอ 90 ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก 
(ความเดิมถูกยกเลิก  และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ  ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข  
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548) 

ขอ 93* ใหองคการบริหารสวนจังหวัดประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบกอนวันสอบ                   
ไมนอยกวา  5  วันทําการ 
(ความเดิมถูกยกเลิก  และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ  ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข  
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548) 

ขอ  94* การตัดสินว าผู ใด เปนผู สอบคัด เลือกได ให ถื อ เกณฑว า  ตอง เปนผู สอบ                
ไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมตํ่ากวารอยละหกสิบ  ทั้งน้ีใหคํานึงถึงหลักวิชาวัดผลดวย) 
(ความเดิมถูกยกเลิก  และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ  ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข  
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548) 
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ขอ  95* การสอบคัด เลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค  แตคณะกรรมการ              
ดําเนินการสอบคัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป หรือภาคความรู
ความสามารถที่ ใช เฉพาะตําแหนงกอนแลว จึงใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่ กําหนดไวในขอ 94           
สอบในภาคอ่ืนตอไปก็ได 
(ความเดิมถูกยกเลิก  และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ  ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข  
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548) 

ขอ  96* ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําให เ กิด           
ความไมเปนธรรมในการสอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกรายงานใหองคการบริหาร   
สวนจังหวัดทราบ เพ่ือพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งน้ันทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิก
การสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ถาหากองคการบริหารสวนจังหวัด  
ใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว ก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคน้ันใหม  สําหรับ           
ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 
(ความเดิมถูกยกเลิก  และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ  ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข  
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548) 

ขอ 97* เมื่อไดดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบ              
คัดเลือกรายงานผลการสอบตอองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือจะไดประกาศรายช่ือผูสอบคัดเลือกไดตอไป 
(ความเดิมถูกยกเลิก  และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ  ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข  
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548) 

 ขอ 98* การขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงหรือสูงสุด
ตามลําดับ  ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
(ความเดิมถูกยกเลิก  และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ  ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข  
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548) 

  ข อ  99* บั ญ ชี ผู ส อ บ คั ด เ ลื อ ก ไ ด ใ ห ใ ช ไ ด ไ ม เ กิ น  2 ป  นั บ ต้ั ง แ ต วั น ขึ้ น บั ญ ชี                          
แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันน้ันอีก  และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือก  
ไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก   
  กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดไมมีบัญชีสอบคัดเลือกในตําแหนงใดองคการบริหาร        
สวนจังหวัดน้ัน อาจขอใชบัญชีจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหาร
สวนจังหวัดในตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะแตงต้ัง หรือตําแหนงอ่ืนที่ กําหนดคุณวุฒิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงน้ันไดเฉพาะในสายงาน
ผูปฏิบัติโดยใหขอใชบัญชีตามลําดับที ่
(ความเดิมถูกยกเลิก  และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ  ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข  
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548) 
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 ขอ 100* ในการดําเนินการสอบคัดเลือก ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการ 
ดังตอไปน้ี   
 (1)  สงสําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 1 ชุด และสําเนา
ประกาศรับสมัครสอบ 3 ชุด  ไปยังคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอนเริ่มรับสมัครสอบ
ไมนอยกวา 7 วันทําการ โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครสอบ จํานวน ๑ ชุด ใหคณะกรรมการกลาง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทราบดวย 
 (๒)  เมื่อการสอบเสร็จสิ้นแลวใหสงเอกสารไปยังคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแตวันประกาศผลสอบดังตอไปน้ี 
          (ก) ขอสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  1  ชุด 
          (ข) บัญชีกรอกคะแนน  1  ชุด 
          (ค) สําเนาบัญชีผูสอบคัดเลือกได  2  ชุด 
                     (๓)  เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได  หรือขึ้นบัญชีผู ใดไวตามเดิม                 
ใหรายงานไปยังสํานักงาน ก.จ. ภายใน 7 วันทําการ นับต้ังแตวันยกเลิกหรือขึ้นบัญชีผูน้ัน 
 (๔)  หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครสอบ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบ
กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ  ประกาศผลสอบหรืออ่ืน ๆ นอกจากที่กําหนดไวเดิม ใหรายงาน           
ไปยังสํานักงาน ก.จ. ทราบโดยดวนที่สุด 
(ความเดิมถูกยกเลิก  และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ  ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข  
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548) 

 

สวนที่  4 
การคดัเลือก 

  ขอ 101* การคัดเลือก เพ่ือแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง     
ในระดับที่สูงขึ้น ตามขอ 53(4)ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดไมสามารถดําเนินการไดอาจรองขอใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการแทนก็ได 
โดยแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา ๗ คน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกลางขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว โดยขอ 6 ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
และเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อน 
ขั้นเงินเดือน (เพ่ิมเติม)  ลว. 17 ส.ค. 2547)  

  ขอ 102* การคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง          
ในระดับที่สูงขึ้น  ใหดําเนินการได  4  กรณี ดังน้ี 
 (๑)  การคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง         
ในระดับสูงขึ้นในระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ 
   (๒)  การคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง       
ในระดับสูงขึ้น นอกระดับควบ  สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  
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   (๓)  การคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง       
ในระดับสูงขึ้น นอกระดับควบ สําหรับตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

 (๔)  การคั ด เลื อกข า ราชการองค ก ารบริ หารส วนจั งห วัด ตํ าแหน งผู บ ริ หาร                     
ขององคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับที่สูงขึ้น 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข   
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548)  

  ขอ 103* การคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง          
ในระดับสูงขึ้นในระดับควบ  สําหรับตําแหนงที่ กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ  ตามขอ  102(1)                          
ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูดําเนินการคัดเลือก    

     การคัดเลือกตามวรรคหน่ึง ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการตามหลักเกณฑ        
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด ภายใตกรอบกําหนด ดังน้ี 
 (1)  ขาราชการผูน้ันเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง         
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงต้ัง   ตามประกาศกําหนดการเลื่อนและแตงต้ังขาราชการ              
องคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น    
 (2)  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงาน        
ที่ผานมาของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ัน  
                   (3)  ใหองคการบริหารส วนจั งห วัด กําหนดแบบประเมิน บุคคลและประเมิน                    
ผลการปฏิบัติงานตาม (2) โดยตองมีรายการดังตอไปน้ี 

 (ก)  ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
 (ข)  หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะประเมิน 

                     (ค)  การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนตําแหนง 
 (ง)  สรุปความเห็นในการประเมินของผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

 (4)  เกณฑการตัดสินการประเมินวาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่จะผาน       
การประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมตํ่ากวาที่ ก.พ.กําหนด      
ไวเปนมาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือน 

 (5)  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ                
สูงขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข     
การสอบคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548)  

  ขอ 104* การคัดเลือก เพ่ือแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง           
ในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบ สําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ           
ตามขอ 102 ( 2) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการ  
     การคัดเลือกตามวรรคหน่ึง ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ดังน้ี 
 (1)  ขาราชการผูน้ันเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง        
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตง ต้ัง ตามประกาศกําหนดการเลื่อนและแตง ต้ังขาราชการ          
องคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
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 (2)  ใหแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลงาน จํานวนไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย   
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ            
เปนกรรมการ โดยใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 

 (3)  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ประเมินคุณลักษณะ   
ของบุคคล และประเมินผลงานที่ผานมาของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ัน 

 (4)  ใหคณะกรรมการประเมินผลงานตาม (2)กําหนดแบบ และวิธีการประเมินคุณสมบัติ
ของบุคคล คุณลักษณะของบุคคล และประเมินผลงาน ตาม (3) โดยตองมีรายการดังตอไปน้ี 

 (ก)  ขอมูลเกี่ยวกับผูรับการประเมิน 
  (ข)  หนาที่ความรับผิดชอบและความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนงที่จะประเมิน 
 (ค)  การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือเลื่อนตําแหนง 
 (ง)  เอกสารแสดงผลการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ 
 (จ)  สรุปความเห็นในการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
  (๕)  เกณฑการตัดสินการประเมินวาขาราชการองคการบริหารสวนจั งหวัดที่              

จะผานการประเมินเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ตองมีมาตรฐานเทียบไดไมตํ่ากวาที่ ก.พ.
กําหนดไวเปนมาตรฐานสําหรับขาราชการพลเรือน 
 (6)  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ          
ที่สูงขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข          
การคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548)  

 ขอ  105*    
ความเดิมถูกยกเลิก  และใหใชขอความที่พิมพไว ของประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร     
สวนจังหวัด เรื่อง ประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนและแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด      
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ในสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๐             
ลว. ๑๙ ก.ย. 25๕๐ ดังน้ี 
 ขอ ๑ ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนระดับเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง    
ที่สูงขึ้นในสายงานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๙ และใหใช
ประกาศฉบับน้ีแทน 
 ขอ ๓ การคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง    
ในระดับที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ของสายงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสายงานนิติการในตําแหนง
สายงานผูมีประสบการณ ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงเช่ียวชาญเฉพาะใหดําเนินการดังน้ี 
  ๓.๑ การรับตําแหนงสูงขึ้นต้ังแตระดับ ๗ ว หรือ ๗ วช ใหดําเนินการไดตอเมื่อ 
  ๓.๑.๑ ผูดํารงตําแหนงน้ันเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว 
  ๓.๑.๒ ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ประมาณและคุณภาพของงานของตําแหนง
น้ันเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากกวาปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) กําหนด 
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  ๓.๑.๓ ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓ ป โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัด
แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓ ป ประกอบดวย 
  (๑) ผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.จ.จ. คัดเลือก เปนประธานกรรมการ
  (๒) ผูแทนสวนราชการที่เก่ียวของในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน ๒ คน เปนกรรมการ
  (๓) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ 
  (๔) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง ๑ คน 
    ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน เปนกรรมการ 
  (๕) ทองถิ่นจังหวัด เปนกรรมการ/เลขานุการ 
  ทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและ
คุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเพ่ือเขาสูตําแหนง 
  ๓.๑.๔ ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เสนอขอปรับปรุงตําแหนงน้ัน เปนระดับ ๗ ว 
หรือ ๗ วช ตอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 
  ๑) รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจนถึงขนาดตองทําใหม ี      
การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงน้ันเปนระดับ ๗ ว หรือ ๗ วช 
  ๒) ระบุภารกิจที่จะมอบใหผูที่ขอปรับระดับตําแหนงรับผิดชอบประกอบดวย
อะไรบาง 
  ๓) เปรียบเทียบปริมาณงานกอนและหลังการขอปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนง
  ๔) ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลปจจุบันและภายหลังจากมีการปรับปรุง
การกําหนดระดับตําแหนงน้ันแลว 
  ๕) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ๓ ป 
  ๓.๑.๕ กรณีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร    
สวนจังหวัด (ก.จ.จ.) ใหมีการปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนง น้ันเปนระดับ ๗ ว หรือ ๗ วช                  
ไดแลวใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลงาน ประกอบดวย 
  ๑. ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมินซึ่งมีระดับสูงกวา    
   ผูขอประเมิน ๑ ระดับ ที่ ก.จ.จ. คัดเลือก เปนประธานกรรมการ 
  ๒. ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน ๒ คน  เปนกรรมการ 
  ๓. ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง ๑ คน 
   ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน  เปนกรรมการ 
  ๔. ทองถิ่นจังหวัด     เปนกรรมการ/เลขานุการ 
  ทําหนาที่ประเมินผลงานที่แสดงถึงความรูความชํานาญงานของบุคคลที่ขอประเมิน 
เพ่ือเขาสูตําแหนงในระดับ ๗ ว หรือ ๗ วช 
  ๓.๑.๖ เมื่อคณะกรรมการฯไดผานการตรวจสอบคุณสมบัติ และผลงานของผูน้ัน  
แลวใหองคการบริหารสวนจังหวัดออกคําสั่ งแตง ต้ังผู น้ันให ดํารงตําแหนงระดับ ๗ ว หรือ ๗ วช                 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) 
     ๓.๒ การปรับตําแหนงที่สูงขึ้นต้ังแต ระดับ ๘ ว หรือ ๘ วช ๙ วช หรือ ๙ ชช         
ใหดําเนินการไดตอเมื่อ 
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   ๓.๒.๑ ผูดํารงตําแหนงน้ันเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงต้ัง       
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาว 
   ๓.๒.๒ ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนง
น้ันเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญมากกวาปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) กําหนด 
   ๓.๒.๓ ผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓ ป โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัด
แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓ ป ประกอบดวย 
   (๑) ผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.จ.จ. คัดเลือก ๑ คน  เปนประธานกรรรมการ 
   (๒) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของในสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน ๒ คน  เปนกรรมการ 
   (๓) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด             เปนกรรมการ 
   (๔) ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง ๑ คน 
     ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพที่ขอประเมิน             เปนกรรมการ 
   (๕) ทองถิ่นจังหวัด               เปนกรรมการ 
   เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณ และ
คุณภาพของงานของบุคคลที่ขอประเมินเพ่ือเขาสูตําแหนง 
   ๓.๒.๔ ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เสนอขอปรับปรุงตําแหนงน้ัน เปนระดับ ๘ ว 
หรือ ๘ วช ๙ วช หรือ ๙ ชช ตอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) เพ่ือพิจารณา  
ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ 
โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 
   (๑)  รายละเอียดของภารกิจ และปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นจนถึงขนาดตองทําใหมีการ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงน้ันเปนระดับ ๘ ว หรือ ๘ วช ๙ วช หรือ ๙ ชช 
   (๒) ระบุภารกิจที่จะมอบหมายใหผูที่ขอปรับระดับตําแหนงรับผิดชอบประกอบดวย
อะไรบาง 
   (๓) เปรียบเทียบปริมาณงานกอนและหลังการปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนง
   (๔)  ภาระค าใชจ ายด านการบริหารสวนบุคคลปจจุ บันและภายหลั งจาก                  
มีการปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงน้ันแลว 
   (๕) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ๓ ป 
    ๓.๒.๕ กรณีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด (ก.จ.) ใหปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนงน้ันเปนระดับ ๘ ว หรือ ๘ วช ๙ วช หรือ ๙ ชช      
ไดแลวใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพจากสถาบันการศึกษา หรือ
สวนราชการ หรือองคกรวิชาชีพ ที่ ก.จ. คัดเลือก จํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการประเมินผลงาน         
ความชํานาญการและความเช่ียวชาญ 
    ๓.๒.๖ เมื่อผูขอประเมินไดผานการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลงาน     
ความชํานาญการและความเช่ียวชาญ ตามเกณฑคะแนนที่กําหนดแลว ใหนําเสนอผลการประเมินของผูน้ัน   
ใหคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ทราบ 
    ๓.๒.๗ เมื่อคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.)       
ไดรับทราบผลการประเมินแลว ใหองคการบริหารสวนจังหวัดออกคําสั่งแตงต้ังผูน้ันดํารงตําแหนงระดับ ๘ ว 
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หรือ  ๘ วช ๙ วช หรือ ๙ ชช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด     
(ก.จ.จ.) ทั้งน้ี ใหมีผลต้ังแตวันที่ผูน้ันไดย่ืนผลงาน 
  ๓.๓ ใหนําแนวทางในการเลื่อนระดับและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๗๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มาใชเทาที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศ
ฉบับน้ี 

 ขอ 106* การคัดเลือก เพ่ือแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง  
ในระดับที่สูงขึ้น สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามขอ 102 (4) ใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนผู ดําเนินการคัดเลือก ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดไมสามารถดําเนินการได               
อาจรองขอใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการแทน   ก็ได   
 การคัดเลือกตามวรรคหน่ึง ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการตามหลักเกณฑและ
เง่ือนไขที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด ภายใตกรอบกําหนด  ดังน้ี 
 (๑) แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกจํานวนไมนอยกวา ๗ คน ซึ่งแยกเปน ๒ กรณี ดังน้ี 

(๑.๑) กรณีคัดเลือกตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย 
 (๑.๑.๑) ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการ ประธาน 
     องคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๑.๑.๒) ผูแทนสวนราชการใน ก.จ.จ. จํานวน ๒ คน กรรมการ 
  (๑.๑.๓) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน กรรมการ          
  (๑.๑.๔) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือผูแทน กรรมการ 
  (๑.๑.๕) ทองถิ่นจังหวัด กรรมการ 
  (๑.๑.๖) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดหรือ กรรมการ 
   ผูทรงคุณวุฒิหรืออาจารยจากสถาบันการศึกษา 
   ที่มีระดับตําแหนงตํากวาตําแหนงที่ประเมิน 
   หรือเทียบเทาที ก.จ.จ.แตงต้ัง จํานวน ๑ คน 
  (๑.๑.๗) ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการ 
           ซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ัง 

           (๑.๒) กรณีคัดเลือกตําแหนงบริหารอ่ืนที่มิ ใช ตําแหนงปลัดองคการบริหาร              
สวนจังหวัดประกอบดวย 

 (๑.๒.๑) ผูทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ. ประธาน 
 (๑.๒.๒) ผูแทนสวนราชการใน ก.จ.จ. จํานวน ๒ คน กรรมการ 
 (๑.๒.๓) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน กรรมการ 
 (๑.๒.๔) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือผูแทน กรรมการ 
 (๑.๒.๕) ทองถิ่นจังหวัด กรรมการ 
 (๑.๒.๖) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด กรรมการ 
 (๑.๒.๗) ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการ 
  ซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ัง 



 
  

37 

                       (๒) เกณฑและวิธีการคัดเลือก ใหดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ วิธีการประเมิน หรือ     
วิธีอ่ืนใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีตามความเหมาะสม  โดยกําหนดรายการดังตอไปน้ี 
           (ก) สมรรถนะหลักทางการบริหาร   (๑๕๐ คะแนน) 
           (๑) วิสัยทัศนและผลงาน    (๗๐ คะแนน) 
         (ก) วิสัยทัศน    จํานวน ๒๐ คะแนน 
    วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะขอรับการคัดเลือกผูเขารับ                                                                                                         
การคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารเพ่ือแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขอรับการคัดเลือก 
         (ข) ผลงานทีป่ระสบความสําเร็จในอดีต จํานวน ๒๕ คะแนน 
    ผูเขารับการคัดเลือกจะตองจัดทําเอกสารแสดงผลงานที่ประสบความสําเร็จ
มาแลว และเกิดผลดีและเปนประโยชนตอทางราชการ สามารถที่จะนําไปเปนตัวอยางแกผูอ่ืนหรือหนวยงาน
สวนราชการอ่ืนได เชน การจัดโครงการใหมๆที่ประชาชนไดรับประโยชนจํานวนมากๆหรือการคิดคนแนวทาง
บริหารใหมๆและสามารถนําไปปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จไดผลดีย่ิง โดยใหจัดทําเปนเอกสารนําเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือก (อาจจัดทํารวมกับวิสัยทัศนได) 
         (ค) ความรอบรูงานในหนาที่   จํานวน ๒๕ คะแนน 
    ความรอบรูงานในหนาที่พิจารณาจากความรอบรูงานในหนาที่ของตําแหนง
ที่จะแตงต้ังตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคล         
สวนทองถิ่น กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น          
กฎหมายเก่ียวของกับองคการบริหารสวนจังหวัดในสายงานที่ปฏิบัติรวมทั้งความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

      (๒) ความสามารถในการบริหาร  (๓๐ คะแนน) 
            (ก) ความรอบรูในการบริหาร  จํานวน ๑๐ คะแนน 

              ผูเขารับการประเมินจะตองมีความรูในเรื่องการบริหาร เชน หลักการ
บริหารสมัยใหม การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารเชิงกลยุทธ เทคนิคการบริหารตางๆ 
        (ข) ความชํานาญการในการบริหาร จํานวน ๑๐ คะแนน 
             ความชํานาญในการบริหารพิจารณาจากการตัดสินใจ การคิดเชิงกลยุทธ 
ความเปนผู นํา ปฏิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแกไขปญหาตางๆปญหาเฉพาะหนาของผู เขา             
รับการคัดเลือก 
                             (ค) การบริหารงานบุคคล  จํานวน ๑๐ คะแนน 
             การบริหารงานบุคคล พิจารณาจากการยืดหยุนและการปรับตัวทักษะ      
ในการสื่อสาร การประสานสัมพันธของผูเขารับการคัดเลือก การประสานงานกับสวนทองถิ่น 
                               (๓) บุคลิกภาพและภาวะผูนํา  (๕๐ คะแนน) 
          (ก) ความอุตสาหะ      จํานวน ๕ คะแนน 
             พิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส ในหนาที่การงาน
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาใหกับทางราชการ มีความขยันหมั่นเพียร 
        (ข) มนุษยสัมพันธ   จํานวน ๕ คะแนน 
             มนุษยสัมพันธ พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน
อยางมีประสิทธิภาพยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับในความสมารถของผูรวมงานทุกระดับ แกไข  
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และลดขอขัดแยงอันอาจจะเปนอุปสรรคตองานราชการและหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดี
กับประชาชนผูมาติดตอรวมทั้งเต็มใจในการใหความชวยเหลือและการบริการผูมาติดตอ 
        (ค) ความสามารถในการสื่อสารความหมาย  จํานวน ๕ คะแนน 
             ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน
ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม 
 (ง) ปฏิภาณไหวพริบ            จํานวน  ๕ คะแนน 
             พิจารณาความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือตอบคําถาม     
ในสภาวการณคับขันทันทีทันใดไมจําเปนตองวัดความรู 
         (จ) สรางและประชาสัมพันธวิสัยทัศนขององคกร จํานวน  ๑๐ คะแนน 
              พิจารณาความริเริ่มสรางสรรคและประชาสัมพันธวิสัยทัศนขององคกร   
โนมนาวผูอ่ืนใหยอมรับและมุงวิสัยทัศนขององคกร 
                                   ( ฉ )  ส นับส นุนผู อ่ื นทั้ ง ใ นด านกา ร ให คํ า แนะ นํ าและก าร ให อํ าน าจ                     
จํานวน ๑๐ คะแนน 
     พิจารณาจากการใหความสนับสนุนผูอ่ืนทั้งในดานการใหคําแนะนําและ
การใหอํานาจใหสามารถเจริญกาวหนา และมีความชํานาญในการบริหาร โดยมุงเนนการพัฒนา ทั้งในระดับ
บุคคลทีมงานและระดับองคกรในดานทัศนคติการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 
         (ช) ริเริ่มเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง จํานวน  ๑๐ คะแนน 
             พิจารณาจากการริเริ่มเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เปนประโยชน  
ตอองคกร เพ่ือใหองคกรสามารถบรรลุวิสัยทัศน การใหการสนับสนุนผู อ่ืนในองคกรใหนําความริเริ่ม            
ที่เปนประโยชนตอองคกรมาปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จ โดยมุงเนนการสนับสนุนดานการกําหนดขอบเขต ขั้นตอน
และชวงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง 
   (ข) คะแนนคุณสมบัติ      ๕๐ คะแนน 
       (๑) เงินเดือน       ๑๐ คะแนน 
       (๒) อายุราชการ      ๑๐ คะแนน 
       (๓) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงายและระดับปจจุบัน ๑๐ คะแนน 
       (๔) ความดีความชอบยอนหลัง ๕ ป    ๑๐ คะแนน 
       (๕) วุฒิการศึกษา      ๕ คะแนน 
       (๖) การรักษาวินัย (ยอนหลัง ๕ ป)    ๕ คะแนน 
   (๓) คณะกรรมการคัดเลือกอาจจัดต้ังกรรมการสัมภาษณ กรรมการประเมิน       
ความเหมาะสมกับตําแหนง หรือเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการคัดเลือกไดตามความจําเปน 
   (๔) ใหคณะกรรมการคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการคัดเลือกและ
ระเบียบกับการคัดเลือกไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกน้ีแลวใหประธานกรรมการ
ประกาศกอนวันดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา ๕ วันทําการ 
   (๕) ใหคณะกรรมกาคัดเลือกประกาศรับสมัครการคัดเลือก โดยระบุรายละเอียด   
ในเรื่องช่ือตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือแตงต้ัง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัคร
เขารับการคัดเลือกสําหรับตําแหนงน้ัน วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร
เกณฑและวิธีการคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือกและเรื่องอ่ืนๆหรือขอความอ่ืนที่ผูสมัครควรทราบ    
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โดยใหปดประกาศรับสมัครการคัดเลือกน้ันไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครกอนวันที่เริ่มรับสมัครและ     
จะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงหรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสมดวยก็ได 
   (๖) ใหคณะกรรมการคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัคร โดยใหมีกําหนดเวลา      
รับสมัครเขารับการคัดเลือกไมนอยกวา ๑๕ วันทําการ 
   (๗) ขาราชการผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน   
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงต้ังในวันรับสมัครตามประกาศ
กําหนดการเลื่อนตําแหนงและแตงต้ังขาราชการองคการบิหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นและ
ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นตํ่าของอัตราเงินเดือนในระดับที่ไดรับการแตงต้ังน้ัน 
    (๘) ในกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืน ประสงค
จะสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงน้ี จะตองย่ืนหนังสือรับรองขององคการบริหารสวนจังหวัดที่ตนสังกัดอยู
วาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในประกาศการรับสมัคร 
   (๙) ใหคณะกรรมการคัดเลือกประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก         
กอนวันดําเนินการคัดเลือกไมนอยกวา ๕ วันทําการ 
   (๑๐) ในการดําเนินการคัดเลือก ใหเลขานุการคณะกรรมการเสนอรายช่ือขาราชการ
องคหารบริหารสวนจังหวัดที่สมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงที่จะแตงต้ัง ซึ่งคุณสมบัติครบถวนและ      
อยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงที่จะแตงต้ังไดตอคณะกรรมการ โดยขอมูลดังกลาวจะตอง
ประกอบดวยรายละเอียดดังน้ี 
          (ก) รายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบและความตองการของตําแหนง
ที่จะแตงต้ัง เชน ขอบเขตของงานในหนาที่ของตําแหนง ลักษณะงานเทคนิคและวิธีการทํางาน การควบคุม
บังคับบัญชา ความสัมพันธกับตําแหนงอ่ืนและขอมูลอ่ืนๆเก่ียวกับงานของตําแหนงที่จะแตงต้ังอันเปน
ประโยชนตอการใชดุลยพินิจของคณะกรรมการ ตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่จะสามารถทํางาน          
ไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค และจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนง เปนตน 
          (ข) ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และประวัติสวนตัวของ   
ผูรับสมัครเขารับการคัดเลือก เสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาความเหมาะสมทุกคน รวมทั้งประวัติการศึกษา   
การฝกอบรมดูงาน ประสบการณ ความสามารถ ความชํานาญ หรือคุณลักษณะพิเศษ ผลงานสําคัญพิเศษหรือ
ผลงานที่เปนที่ประจักษในความสามารถของขาราชการ ประวัติทางวินัยในอดีตของขาราชการผูน้ัน ซึ่งควรเปน
ขอมูลที่เก็บอยางเปนระบบ และไดรับการแกไขเพ่ิมเติมใหสมบูรณและทันสมัยอยูเสมอ 
          (ค) ขอมูลยอนหลัง ๒ ป เก่ียวกับผลการปฏิบัติงานประจําปของผูสมัคร     
เขารับการคัดเลือกทุกคน และความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับความเหมาะสม และความพรอมหรือ  
ไมพรอมที่เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ซึ่งไดใหไวภายในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป กอนวันเสนอขอมูล         
ตอคณะกรรมการ 
                              (๑๑) ใหคณะกรรมการคัดเลือกรวมคะแนนสัมภาษณ และคะแนนคุณสมบัติแลว
จัดลําดับจากผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดไปหาผูที่ไดคะแนนสูงสุดและใหพิจารณาผูที่อยูในลําดับที่ดีกวาจะไดรับ
แตงต้ังกอนที่ผูที่อยูในลําดับถัดไป และหากคะแนนของแตละบุคคลปรากฏวาคะแนนรวมเทากันใหจัดลําดับ   
ผูที่คะแนนเทากัน ดังน้ี 
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          (ก) ถาคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ 
          (ข) ถาคะแนนสัมภาษณเทากันใหพิจารณาจากผูใดไดรับแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในตําแหนงระดับปจจุบันกอน 
          (ค) ถาไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตําแหนงและระดับพรอมกันใหพิจารณา
จากเงินเดือนมากกวา 
          (ง) ถาเงินเดือนเทากัน ใหพิจารณาจากอายุราชการ 
          (จ) ถาอายุราชการเทากัน ใหพิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณขั้นสูงกวา 
          (ฉ) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในช้ันเดียวกันใหพิจารณาผูใดไดรับกอน 
          (ช) ถาไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในช้ันเดียวกันพรอมกันพิจารณาผูใดมีอายุ
มากกวา 
    (๑๒) เมื่อไดรับการคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการคัดเลือกรายงาน           
ผลการเลือกตอองคการบริหารสวนจังหวัด โดยจัดทําบัญชีรายช่ือผูที่ผานการคัดเลือกและจัดเรียงลําดับ      
ผลคะแนนตามขอ (๑๑) โดยใหระบุคะแนนที่ไดไวในประกาศดวย เพ่ือจะไดประกาศผลการคัดเลือกและแจง    
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ังผูที่ไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่คัดเลือกตามลําดับตอไป 
    (๑๓) ใหนายกองคการบริการสวนจังหวัดแตงต้ังผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
บริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดตามลําดับที่ ในประกาศผลการคัดเลือกโดยความเห็นชอบ                
ของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
    (๑๔) กรณีที่มีผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวางและภายหลัง          
มีตําแหนงวางเพ่ิมอีกก็อาจใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือกที่เหลืออยูในลําดับที่ถัดไป
ตามประกาศผลการคัดเลือกน้ันใหดํารงตําแหนงได หรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจ
องคการบริหารสวนจังหวัด 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข   
การคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548)   

 ขอ 107* เมื่อไดมีการดําเนินการคัดเลือกตามที่กําหนดในประกาศน้ี ใหองคการบริหาร   
สวนจังหวัดดําเนินการดังตอไปน้ี 
     (1) สงสําเนาคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ 1 ชุด และสําเนาประกาศ      
รับสมัครสอบ 2 ชุด ไปยังคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอนเริ่มรับสมัครไมนอยกวา   
7 วันทําการ โดยใหสงสําเนาประกาศรับสมัครสอบ จํานวน ๑ ชุด ใหคณะกรรมการกลางขาราชการ    
องคการบริหารสวนจังหวัดทราบดวย 
     (2) เมื่อการคัดเลือกเสร็จสิ้น ใหองคการบริหารสวนจังหวัดรายงานไปยังคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันเลื่อนและแตงต้ังผูไดรับคัดเลือก       
ตามขอ 10๒ และ ขอ 10๓ หรือวันประกาศผลการคัดเลือกตามขอ 10๔ โดยใหสงเอกสารดังตอไปน้ี 

(ก)  สําเนาคําสั่งเลื่อนและแตงต้ังขาราชการ   1  ชุด 
    (ข)  สําเนาบัญชีการกรอกคะแนน     1   ชุด 
    (ค)  สําเนาประกาศผลการคัดเลือก   1   ชุด 
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     (3) หากมีการเปลี่ยนแปลงในการประกาศรับสมัครเขารับการคัดเลือก ประกาศรายช่ือ    
ผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและอ่ืนๆ  
นอกจากที่กําหนดไวเดิมใหรายงานสํานักงาน ก.จ. โดยดวนที่สุด 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข   
การคัดเลือกสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 14 มี.ค. 2548)   
 

หมวด  5 
การบรรจุและแตงตั้ง 

ขอ 108* การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด                          
เพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนจังหวัด ใหบรรจุและแตงต้ังจากผูสอบแขงขันได          
ในตําแหนงน้ัน โดยบรรจุและแตงต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

   กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดไมมีบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงใด อาจบรรจุและ
แตงต้ังผูสอบแขงขันได โดยขอใชบัญชีผูสอบแขงขันของคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
อ่ืน หรือ คณะกรรมการขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน หรือ
สวนราชการอ่ืนในตําแหนงเดียวกันกับตําแหนงที่จะบรรจุเขารับราชการ หรือตําแหนงอ่ืนที่กําหนดคุณวุฒิ   
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงน้ัน  
     สําหรับผูสอบแขงขันไดตามบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีของคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนหรือขององคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนตามวรรคสอง แตไมประสงคจะไปบรรจุ
แตงต้ังตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดขอใชบัญชี  ยังถือวาเปนผูสอบแขงขันไดตามบัญชีคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเดิม หรือตามบัญชีขององคการบริหารสวนจังหวัดเดิม 
 องคการบริหารสวนจังหวัดสามารถขอใชบัญชีสอบแขงขันในตําแหนงที่มีระดับสูงกวา   
มาบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงที่มีระดับตํ่ากวา จากบัญชีการสอบแขงขันขององคการบริหารสวนจังหวัด หรือ
ขอใชบัญชีขององคการบริหารสวนทองถิ่นในจังหวดอ่ืนได โดยมีเง่ือนไขวาบัญชีการสอบแขงขันในตําแหนง
เดียวกันซึ่งมีคุณวุฒิเหมือนกัน ในขณะบรรจุแตงต้ังจะตองไมมีบัญชีผูสอบแขงขันในตําแหนงน้ัน ผูไดรับ     
การบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงดังกลาวตองสมัครใจ โดยไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงลําดับของบัญชี
การสอบแขงขัน 
     มิใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับในกรณีการบรรจุและแตงต้ังตาม ขอ 110 ขอ 115      
ขอ 116 ขอ 122 ขอ ๑๒๘ และขอ 132 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว โดยขอ 108 ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑ    
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด (เพ่ิมเติม) ลว. 23 มี.ค. 2548) 

 ขอ 109 ผูสอบแขงขันได ซึ่งอยูในลําดับที่ที่จะไดรับการบรรจุ และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด 
ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม โดยไมไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ หรือ         
มีลั กษณะตองห ามตามที่ กํ าหนดในหมวด  1 ว าด วยคุณสมบั ติและลั กษณะตองห าม เ บ้ืองตน                      
หรือ ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยไมไดรับอนุมัติยกเวนจาก ก.จ.จ. อยูกอนหรือภายหลัง              
การสอบแขงขันจะบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงน้ันไมได 
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          ขอ  110 ในกรณีที่ มี เห ตุผลและความจํ า เปนอย าง ย่ิ ง  เ พ่ือประโยชนแก ราชการ              
องคการบริหารสวนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.อาจบรรจุบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ   
ความชํานาญสูงเขารับราชการในฐานะผูเช่ียวชาญ หรือผูชํานาญการในองคการบริหารสวนจังหวัด  

          ขอ 111 องคการบริหารสวนจังหวัดที่จะเสนอขอให ก.จ.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบ      
เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูเช่ียวชาญ  หรือผูชํานาญการจะตองมีลักษณะตอไปน้ี 
 (๑) ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด มีความจําเปน        
ที่จะตองใชบุคลากรผูที่มีความรู ความสามารถและความชํานาญงานในระดับผูเช่ียวชาญ หรือผูชํานาญการ
หรือผูที่มีความรู ความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดในระดับเดียวกัน  
 (๒) มีการกําหนดตําแหนงผูเช่ียวชาญ หรือผูชํานาญการ เพ่ือรองรับลักษณะหนาที่    
ความรับผิดชอบตาม (1) โดยพิจารณากําหนดระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับความยากและคุณภาพ         
ของงานในตําแหนงน้ัน ดังน้ี 

        (ก) ตําแหนงผูเช่ียวชาญ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 9   
          (ข) ตําแหนงผูชํานาญการ กําหนดเปนตําแหนงระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8   

          ขอ 112 กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด มีความจําเปนอยางย่ิงเพ่ือประโยชนแกราชการ    
ที่จะตองบรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูเช่ียวชาญ หรือผูชํานาญการในองคการบริหารสวนจังหวัด       
ใหเสนอเหตุผลและความจําเปน คําช้ีแจง ประวัติและผลงานของผูที่จะบรรจุเขารับราชการ ซึ่งจะตองเปน     
ผูที่มีความรู ความสามารถและความชํานาญงานสูงในระดับผูเช่ียวชาญหรือผูชํานาญการ แลวแตกรณี และ   
มีความเหมาะสมกับลักษณะงานในตําแหนงที่ขอบรรจุและแตงต้ัง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา    
ประวัติการทํางาน และผลงานที่ไดปฏิบัติมา ตามแบบที่กําหนดทายประกาศน้ี ให ก.จ.จ. พิจารณา 
     ในเหตุผลคําช้ีแจงตามวรรคหน่ึง  ใหแสดงรายละเอียด  ดังน้ี 
 (1)  บุคคลที่จะบรรจุเขารับราชการ คุณวุฒิ ตําแหนงที่จะบรรจุ และระดับตําแหนง  
 (2)  รายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานของตําแหนงที่จะบรรจุ 
 (3)  เหตุผลความจําเปนในการขอบรรจุบุคคลผูน้ี 
 (4)  ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับจากการบรรจุบุคคลผูน้ี 

 ขอ 113 กรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดขอบรรจุบุคคลเขารับราชการตามขอ 112     
แตยังมิไดกําหนดตําแหนงผูเช่ียวชาญหรือผูชํานาญการตามที่กําหนดในขอ 111(2)ใหองคการบริหาร       
สวนจังหวัดเสนอขอกําหนดตําแหนงผูเช่ียวชาญหรือผูชํานาญการขึ้นใหมหรือปรับเกลี่ยจากตําแหนงอ่ืน      
ให ก.จ.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบกอน ทั้งน้ีใหดําเนินการตามที่กําหนดในหมวด 2 วาดวยการกําหนด
ตําแหนง หรือ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณี  

 ขอ 114 เมื่อ ก.จ.จ.ไดเห็นชอบการบรรจุบุคคลใดเขารับราชการในฐานะผูเช่ียวชาญ หรือ
ผู ชํานาญการ ในตําแหนงใด ระดับใด แลว ใหกําหนดอันดับเงินเดือนและขั้นเงินเดือนที่จะใหไดรับ            
โดยขั้นเงินเดือนที่จะใหไดรับดังกลาวใหไดรับในขั้นที่ไมตํ่ากวาจุดก่ึงกลางระหวางขั้นสูงและขั้นตํ่าของอันดับ
เงินเดือนที่ผูน้ันไดรับ 

ขอ 115 ในกรณีที่มี เหตุพิเศษที่ ก.จ .จ .เห็นวาไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน           
อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงไดในกรณีดังน้ี 
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 (๑)  การบรรจุและแตงต้ังผูไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนขององคการ            
บริหารสวนจังหวัดเพ่ือศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ  
 (๒)  การบรรจุและแตงต้ังผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ ก .จ .กําหนดใหคัดเลือก        
เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ                              
 (๓)  การบรรจุและแตงต้ังผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.จ.จ.อนุมัติใหสวนราชการ
ใดจัดใหมีการศึกษาขึ้น เพ่ือเขารับราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดโดยเฉพาะ 

 (4)  การบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันได ซึ่งไมสามารถมารับการบรรจุได เมื่อถึงลําดับที่  
ที่สอบได เน่ืองจากอยูในระหวางการรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและ        
ไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูน้ันสอบได ถูกยกเลิกไปแลว 

 (5)  การบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันได ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
เน่ืองจากไดมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนง        
ที่สอบแขงขันไดตามกําหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและแตงต้ัง 

ขอ  116 ข าราชการองคการบริหารส วนจั งห วัดผู ใ ดถูกสั่ ง ใหออกจากราชการ                    
เพ่ือไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูน้ันพนจากราชการทหาร โดยมิได
กระทําการใด ๆ ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดช่ือวาเปนผูประพฤติ             
ช่ัวอยางรายแรง และผู น้ันไมเปนผูขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะตองหามตามที่ กําหนดในหมวด 1            
หากประสงคจะเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในองคการบริหารสวนจังหวัดเดิม   
ภายในกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหสั่งบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง      
ในองคการบริหารสวนจังหวัดได 

   ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหน่ึง            
ใหมีสิทธิไดนับวันรับราชการกอนถูกสั่งใหออกจากราชการ รวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย           
การรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกัน         
เพ่ือประโยชนตามประกาศน้ี และตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นเสมือน วาผูน้ัน 
มิไดเคยถูกสั่งใหออกจากราชการ 

  ขอ 117 เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดออกจากราชการไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหองคการบริหารสวนจังหวัดสงวนตําแหนงในระดับเดียวกันไว
สําหรับบรรจุผูน้ันกลับเขารับราชการ 

  ขอ 118 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูที่ไดออกจากราชการไปรับราชการทหาร  
ตามขอ 117 หากผูน้ันประสงคจะขอกลับเขารับราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดเดิมจะตองย่ืนคําขอ
พรอมดวยหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบที่กําหนดทายประกาศน้ี ภายใน 180 วัน      
นับแตวันพนจากราชการทหาร 

          ขอ 119 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดตรวจสอบเอกสารและประวัติการรับราชการทหาร  
ตามขอ 118 หากเห็นวาเปนเอกสารที่ถูกตอง และผูน้ันไดพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ     
ในระหวางรับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยาง        
รายแรง  และผู น้ันไมเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม อีกทั้งผู น้ันไดย่ืนคําขอบรรจุกลับเขา          
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รับราชการภายใน 180 วันนับแตวันพนจากราชการทหาร ก็ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งบรรจุ          
ผูน้ันกลับเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ                   
เดิมที่สงวนไว  โดยใหไดรับเงินเดือน ดังน้ี 

   (1) ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารต้ังแต 6 เดือนขึ้นไป                
แตไมถึง 1 ป ใหสั่งบรรจุผูน้ันกลับเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหรับเงินเดือน
ในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดไมเกินครึ่งขั้น 

   ถามีเศษของ 6 เดือนที่ไปรับราชการทหาร เมื่อนําเศษที่เหลือไปรวมกับระยะเวลา          
ในการปฏิบัติงานของครึ่งปที่แลวมาของผูน้ันกอนออกไปรับราชการทหารแลวไดครบ 6 เดือน ก็ใหสั่งบรรจุ    
ผูน้ันกลับเขารับราชการโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดอีกไมเกินครึ่งขั้น   
     (2) ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหาร มีเวลารับราชการทหารครบ 1 ป ใหผูมีอํานาจ     
สั่งบรรจุผูน้ันกลับเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิม
และในขั้นที่สูงกวาเดิมไดไมเกินปละหน่ึงขั้น 
     (3) ในกรณีที่ผูกลับจากราชการทหารมีเวลารับราชการทหารต้ังแต 1 ป ขึ้นไปเศษ          
ของปที่ไปรับราชการทหารที่เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑขอ (2) แลวหากมีระยะเวลาเหลือครบ  6 เดือน 
ใหสั่งบรรจุผูน้ันโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิม เพ่ิมจากขอ (2) ไดอีกไมเกินครึ่งขั้น
สําหรับระยะเวลาที่คํานวณไดครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือจากการคํานวณครั้งสุดทายแตไมครบ     
6 เดือน ใหพิจารณาคํานวณตามเกณฑ ขอ  (1) วรรคสอง 
     ทั้งน้ี การใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเดิม ตามขอ (1) ขอ (2) และ ขอ (3) น้ัน จะตอง               
ไมไดรับประโยชนมากกวาผูที่มิไดออกจากราชการไปรับราชการทหารและตองไมเกินขั้นสูงของอันดับ            
เงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับเดิม 

  ขอ 120 ในการบรรจุผูไปรับราชการทหารกลับเขารับราชการ หากผูใดไมเคยไดรับ           
การบรรจุ และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งตองใชวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบไดไมตํ่ากวาน้ีขึ้นไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนง              
ในสายงานดังกลาว ผูน้ันจะตองอยูในเกณฑที่กําหนดในหมวด 6 วาดวยการยายขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ดวย 

 ขอ 121 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ออกจากราชการไปรับราชการทหาร      
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร กอนวันที่ประกาศน้ีมีผลใชบังคับ หากพนจากราชการทหาร โดยไมมี
ความเสียหายและประสงคจะเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในองคการบริหาร    
สวนจังหวัดเดิม ภายในกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร  ใหนําความที่กําหนดไว    
ในขอ 118  และขอ 119  มาใชบังคับแกขาราชการที่กลาวถึงโดยอนุโลม   

ขอ 122 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผู ใดไดรับอนุมั ติจากคณะรัฐมนตรี            
ใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางน้ันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็ม
เวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ถาผูน้ันกลับเขารับราชการภายใน
กําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแตไมเกินสี่ปนับแตวันไปปฏิบัติงานดังกลาว ใหสั่งบรรจุและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนง ในองคการบริหารสวนจังหวัดได 
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ขอ 123 เมื่อคณะรัฐมนตรีไดอนุมั ติใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผู ใด              
ออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางน้ันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็ม                  
เวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหพิจารณากําหนดตําแหนง            
ในระดับเดียวกันสําหรับบรรจุผูน้ันกลับเขารับราชการภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แตไมเกิน        
สี่ปนับแตวันไปปฏิบัติงานดังกลาว 

  ขอ  124 ผูประสงคจะขอกลับเขารับราชการกรณีไดรับอนุมั ติจากคณะรัฐมนตรี              
ใหออกจากราชการไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลาระหวางน้ันสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็ม
เวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ในองคการบริหารสวนจังหวัดเดิม  
จะตองย่ืนคําขอบรรจุกลับเขารับราชการพรอมหนังสือรับรองประวัติการทํางานตามแบบที่ กําหนด          
กอนวันสิ้นสุดกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหไปปฏิบัติงานใด ๆ ไมนอยกวา 30 วัน  

ขอ 125 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดตรวจสอบเอกสารและประวัติการทํางาน             
ตามขอ 124 หากเห็นวาเปนเอกสารที่ถูกตองและผูน้ันมีประวัติในการทํางานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
โดยไมมีความเสียหายและย่ืนคําขอบรรจุกลับเขารับราชการภายในกําหนด ใหนายกองคการบริหาร         
สวนจังหวัดสั่งบรรจุผูน้ันกลับเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในระดับเดิม โดยใหไดรับเงินเดือน ดังน้ี  
    (1)  ในกรณีที่ผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน       
ดังกลาว ต้ังแต  6 เ ดือนขึ้นไป แต ไมถึ ง 1 ป  ใหสั่ งบรรจุผู น้ันกลับเขารับราชการเปนขาราชการ            
องคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดไมเกินครึ่งขั้น 

   ถามี เศษของ 6 เ ดือนที่ ไปปฏิ บั ติงานเมื่ อ นํา เศษที่ เหลือไปรวมกับระยะเวลา                
ในการปฏิบัติงานของครึ่งปที่แลวมาของผูน้ันกอนออกไปปฏิบัติงานแลวไดครบ 6 เดือน ก็ใหสั่งบรรจุผูน้ัน   
กลับเขารับราชการโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดอีกไมเกินครึ่งขั้น  
     (2) ในกรณีที่ผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี มีเวลาปฏิบัติงาน     
ดังกลาวครบ 1 ป ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุผูน้ันกลับเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด       
โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิมไดไมเกินปละหน่ึงขั้น 
     (3) ในกรณีที่ผูกลับจากการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีมีเวลาปฏิบัติงาน                
ดังกลาวต้ังแต 1 ป ขึ้นไปเศษของปที่ ไปปฏิบัติงานที่ เหลือจากการพิจารณาตามเกณฑขอ (2)แลว           
หากมีระยะเวลาเหลือครบ 6 เดือน ใหสั่งบรรจุผูน้ันโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับเดิมและในขั้นที่สูงกวาเดิม       
เพ่ิมจากขอ (2) ไดอีกไมเกินครึ่งขั้นสําหรับระยะเวลาที่คํานวณไดครบ 6 เดือน และหากยังมีเศษที่เหลือ    
จากการคํานวณครั้งสุดทายแตไมครบ 6 เดือน ใหพิจารณาคํานวณตามเกณฑ ขอ (1) วรรคสอง 
     ทั้ ง น้ี  การ ให ไ ด รั บ เ งิ น เ ดื อนสู ง ก ว า เ ดิ ม  ต ามข อ  (1)ข อ  (2)และ  ข อ  (3)น้ั น               
จะตองไมไดรับประโยชนมากกวาผูที่มิไดออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และตองไมเกิน    
ขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงระดับเดิม 

 ขอ 126 ในการบรรจุผูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเขารับราชการหากผูใด        
ไมเคยไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งตองใชวุฒิ          
ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ีขึ้นไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หากจะแตงต้ังใหดํารง



 
  

46 

ตําแหนงในสายงานดังกลาว ผู น้ันจะตองอยูในเกณฑที่กําหนดในหมวด 6 วาดวยการยายขาราชการ       
องคการบริหารสวนจังหวัด ดวย 

          ขอ  127 ขาราชการองคการบริหารสวนจั งห วัดที่ออกจากราชการไปปฏิบั ติงาน              
ตามมติคณะรัฐมนตรีกอนวันที่ประกาศน้ีมีผลใชบังคับหากออกจากงานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี      
โดยไมมีความเสียหาย และประสงคจะเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด                 
ในองคการบริหารสวนจังหวัดเดิมภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แตไมเกินสี่ปนับแตวันไปปฏิบัติงาน
ดังกลาว ใหนําความที่กําหนดไวในขอ 124 และขอ 125 มาใชบังคับแกขาราชการ ที่กลาวถึงโดยอนุโลม 

 ขอ 128 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดออกจากราชการไปแลว และไมใช     
เปนกรณีออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการและองคการบริหาร
สวนจังหวัดตองการจะรับผูน้ันเขารับราชการ ใหผูสมัครกลับเขารับราชการตองย่ืนคําขอตามแบบ และเอกสาร
ประกอบ ดังน้ี 
 (๑)  ใบรับรองแพทย ซึ่งรับรองไวไมเกิน 60 วัน นับแตวันที่ออกใบรับรองถึงวันที่ย่ืน            
ขอกลับเขารับราชการ 
 (๒)  สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ 
 (๓)  หนังสือรับรองความรู ความสามารถ และความประพฤติของผูบังคับบัญชาเดิม           
ซึ่งมีตําแหนงต้ังแตระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป 
 (๔)  สําเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่จะบรรจุ 
 (๕)  สําเนาทะเบียนบาน 
 (๖)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
                    (๗)  สําเนาหนังสือสําคัญการสมรส หลักฐานอนุญาตให เปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล                  
หรือหนังสือรับรองวาเปนบุคคลคนเดียวกัน (ถามี) 
 (๘)  สําเนาคําสั่งอนุญาตใหออกจากราชการ 

 ขอ 129 ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตรวจสอบเอกสารตามขอ 128 และ     
ประวัติการรับราชการและการทํางานทุกแหงของผูสมัคร และใหสอบถามไปยังสวนราชการหรือหนวยงาน    
ที่เกี่ยวของเพ่ือใหไดรายละเอียดขอเท็จจริงมากที่สุดมาประกอบการพิจารณา 

 ขอ  130 การพิจารณาเ พ่ือบรรจุผูที่ ออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการ              
ใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังน้ี 
 (๑)  ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม หรือไดรับ    
การยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (๒)  ผูสมัครกลับเขารับราชการตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะบรรจุ           
และแตงต้ังตามที่  ก.จ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือไดรับอนุมัติจาก ก.จ.  
 (3)  กรณีบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่ ก.จ. กําหนดใหเปนตําแหนงที่มีระดับควบ 
ในสายงานใด ตองไมมีผูสอบแขงขันไดหรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงระดับใดระดับหน่ึงที่เปนระดับควบ   
ในสายงานน้ัน ขึ้นบัญชีรอการบรรจุหรือเลื่อนระดับตําแหนงอยู และกรณีบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง   
ที่  ก .จ .มิ ไ ด กํ าหนดให เ ป น ตํ าแหน งที่ มี ร ะ ดับควบ  ต อ ง ไม มี ผู ส อบคั ด เลื อก ได ใ น ตํ าแหน ง น้ั น                       
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ขึ้นบัญชีรอการเลื่อนระดับตําแหนงอยู เวนแต ผูที่จะกลับเขารับราชการน้ัน เปนผูที่ออกจากราชการไป      
ดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือผูบริหารทองถิ่น หรือลาออกจากราชการเพ่ือติดตามคูสมรสไปรับราชการ ณ ตางประเทศ หรือเปนผูที่
ออกจากราชการไปเพราะถูกยุบเลิกตําแหนง  

 ข อ  131 ก า ร บ ร ร จุ แ ล ะ แ ต ง ต้ั ง ผู ส มั ค ร ก ลั บ เ ข า รั บ ร า ช ก า ร ต า ม ป ร ะ ก า ศ น้ี                        
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.สั่งบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง        
ในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และใหไดรับเงินเดือนไมสูงกวาขั้นที่เคยไดรับอยูเดิมกอนออกจากราชการ 

ขอ 132 การบรรจุและแตงต้ังจากขาราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืน      
ผูขอโอนมาเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด 8 

ขอ 133 ผู ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด                
ตําแหนงใดตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในมาตรฐานกําหนดตําแหนง                
ที่ ก.จ. กําหนด 

   ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิใดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ใหหมายถึงปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง 

   กรณีมีเหตุผลความจําเปน ก.จ. อาจอนุมัติใหแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ที่มีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได 

 ขอ 134 ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและ                
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนจังหวัด หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามเบ้ืองตนโดยไมไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในหมวด 1 วาดวยคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหาม หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ันอยูกอนก็ดี หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและ
ภายหลั ง เปนผู ขาดคุณสมบัติ เ น่ืองจากกรณีตองหาน้ันก็ ดี  ใหนายกองคการบริหารสวนจั งห วัด                 
โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.สั่งใหผูน้ันออกจากราชการโดยพลัน แตทั้งน้ี ไมกระทบกระเทือนถึงการใด       
ที่ผูน้ันไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ หรือ มีสิทธิ     
จะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกน้ัน และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวา      
เปนการสั่งใหออกเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ        
สวนทองถิ่น 

 ขอ 135 การบรรจุและแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนง                
ที่ ก.จ.จ. ยังมิไดกําหนดตําแหนง จะกระทํามิได 

 ขอ 136 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และ          
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนจังหวัด  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูมีอํานาจ             
สั่งบรรจุและแตงต้ังโดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.  

                   ขอ 137 ผูใดไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด           
ใหมีการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  โดยใหมีระยะเวลา            
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ไมนอยกวา 6 เดือน แตไมเกิน 9 เดือน และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองดําเนินการ                 
ในรูปคณะกรรมการ และในกรณีที่ ไมผานการประเมินไมควรใหรับราชการตอไปก็ใหสั่ งใหผู น้ัน               
ออกจากราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.  

   ผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหน่ึงใหถือเสมือนวา ผูน้ันไมเคยเปนขาราชการ              
องคการบริหารสวนจังหวัด แตทั้งน้ีไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการรับเงินเดือน              
หรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับจากราชการในระหวางที่ผูน้ันอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  

 ขอ 138 ใหผู ไดรับการบรรจุจากผูสอบแขงขันได  หรือผู ไดรับคัดเลือกในกรณีที่ม ี          
เหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันเขารับราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการองคการบริหาร         
สวนจังหวัด และขาราชการประเภทอ่ืน หรือพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน         
ซึ่งโอนมาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ        
ในตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง 

 ข อ  139 ภาย ใต บั งคั บข อ  148(2)ให ผู ไ ด รั บบรรจุ และแต ง ต้ั ง เป นข า ร าชการ           
องคการบริหารสวนจังหวัด ตามขอ 138 ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังเปนเวลา     
หกเดือนนับแตวันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการเปนตนไป 
     ใหผู บั งคับบัญชาพิจารณาดําเ นินการในเรื่องการทดลองปฏิบั ติหนาที่ ราชการ           
อยางจริงจัง มีความเที่ยงธรรมและไดมาตรฐานในอันที่จะใหการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปน              
กระบวนการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอ 140 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ              
หนาที่ราชการไดตามความเหมาะสม แตอยางนอยตองประกอบดวยความรูที่ใชในการปฏิบัติหนาที่       
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานรวมกับผู อ่ืน ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบัติตนตามกรอบของ
จรรยาบรรณและการรักษาวินัย    
     วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่                     
ราชการใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด แลวรายงานให ก.จ.จ. ทราบ 

 ขอ 141 ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติ        
หนาที่ราชการ 
     ใหผูมีหนาที่ ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมอบหมายงานใหผูทดลองปฏิบัติ           
หน าที่ ร าชการป ฏิ บั ติ  และแจ ง ให ผู ทดลองป ฏิ บั ติหน าที่ ร าชการทราบอย า ง ชัด เจน เ ก่ี ยว กับ                        
วิธีการปฏิบัติงาน การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมิน    
ผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 ขอ 142 ใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทํารายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการของตน       
เสนอผูมีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามแบบและวิธีการที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
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 ขอ 143 ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอีกจํานวนสองคน  ซึ่งอยางนอยตองแตงต้ัง
จากผูมีหนาที่ดูแล การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหน่ึงคน ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ผูเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอีกหน่ึงคน 

 ขอ  144 ใหคณะกรรมการทําหนาที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ ราชการ           
ของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑการประเมิน
ที่กําหนดไว ในขอ 140 ทําการประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั้งแรกเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลว
เปนเวลาสามเดือนและประเมินครั้ งที่สอง เมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบหกเดือน เวนแต  
คณะกรรมการไมอาจประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในแตละครั้งไดอยางชัดแจง เน่ืองจาก        
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดลาคลอดบุตร  ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน ลาปวยเพราะ
ประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่  
หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการครบหกเดือนแลวก็ได 
     ในกรณีที่ มี การขยายระยะเวลาทดลองปฏิ บั ติหน าที่ ร าชการตามขอ  148(2)               
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ขยายแลวใหประเมินอีกครั้งหน่ึง 

 ขอ 145 ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเปนไปตามเสียงขางมาก และในกรณ ี          
มีกรรมการที่ไมเห็นดวยอาจทําความเห็นแยงรวมไวก็ได 

          ขอ 146 เมื่อคณะกรรมการได ดําเนินการตามขอ 144 แลว ใหประธานกรรมการ             
รายงานผลการประเมินตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามแบบรายงานทายประกาศน้ี 
 (1)  ในกรณีที่ผลการประเมินไมตํ่ากวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ 140                 
ใหรายงานเมื่ อทดลองปฏิบัติหนาที่ ราชการครบหกเดือนแลว หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยาย                 
ตามขอ 148 (2) แลว 
                    (2)  ในกรณีที่ผลการประเมินตํ่ากวาเกณฑหรือมาตรฐานที่ กําหนดไวในขอ 140             
ใหรายงานเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแตละครั้ง 

 ข อ  147 เมื่ อนายกองค ก ารบริหารส วนจั งห วัด ได รั บรายงานตามข อ  146(1)                       
แลวใหประกาศวาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการน้ันเปนผูผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการพรอมแจงให          
ผูน้ันทราบและรายงานตามแบบรายงานทายประกาศน้ี ไปยัง ก.จ.จ. ภายในหาวันทําการนับแตวันประกาศ 

          ขอ 148 เมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับรายงานตามขอ  146 (2)  ใหดําเนินการ
ดังน้ี 
                   (1)  ในกรณี ที่ เ ห็ นควร ให ผู ท ดลอ งป ฏิ บั ติ หน าที่ ร า ชกา รออกจากร าชกา ร                       
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแสดงความเห็นในแบบรายงานตามขอ 146 และมีคําสั่งใหผู น้ัน            
ออกจากราชการโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.  ภายในหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงานพรอมกับแจง   
ใหผูน้ันทราบ และ สงสําเนาคําสั่งใหออกไปยัง ก.จ.จ. ภายในหาวันทําการนับแตวันที่มีคําสั่ง 
 (2)  ในกรณีที่เห็นควรใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป
จนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปอีกระยะหน่ึงเปนเวลาสามเดือน  
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แลวแตกรณี  ใหแสดงความเห็นในแบบรายงาน  แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูมีหนาที่ดูแล   
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพ่ือทําการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป 
     ในกรณีที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจนสิ้นสุดระยะเวลา
ที่ขยายแลว  และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับรายงานวาผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูน้ัน
ยังตํ่ากวาเกณฑหรือมาตรฐานอีก ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําสั่งใหผู น้ันออกจากราชการ        
โดยนําความใน (1) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ 149 การนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเดือนตามประกาศน้ี ใหนับวันที่        
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไมไดมาปฏิบัติงานรวมเปนเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย และใหนับ        
วันเขาปฏิบัติหนาที่ราชการวันแรกเปนวันเริ่มตน และนับวันกอนหนาจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มตนน้ัน            
ของเดือนสุดทายแหงระยะเวลาเปนวันสิ้นสุดระยะเวลาถาไมมีวันตรงกันในเดือนสุดทาย ใหถือเอาวันสุดทาย
ของเดือนน้ันเปนวันสิ้นสุดระยะเวลา 

 ขอ 150 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่          
ราชการ ผูใดไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามวุฒิ ยาย โอน หรือออกจากราชการไป          
รับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารแลวไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดอีก  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ    
ดังน้ี 
      
 (1)  กรณีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในสายงานเดิมตามวุฒิที่ไดรับ
เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเน่ืองไปกับ
ตําแหนงเดิม  ถาไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นในตางสายงานใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
และนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม 
 (2)  กรณียายไปดํารงตําแหนงในสายงานเดิม ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและ        
นับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเน่ืองกับตําแหนงเดิม ถายายไปดํารงตําแหนงในตางสายงานใหเริ่ม
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม 
 (3)  กรณีโอนมาดํารงตําแหนงใหม  ใหเริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม  เวนแตกรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
และ   นับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเน่ืองกับตําแหนงเดิม 
 (4)  กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
เมื่อไดรับบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ไมวาในสายงานเดิมหรือตางสายงาน    
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอเน่ืองกับตําแหนงเดิม 

 ขอ 151 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใดแลว    
หากภายหลังปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ัน  ใหนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดแตงต้ังผูน้ันใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม  หรือตําแหนงอ่ืนในระดับเดียวกับตําแหนงเดิม         
ที่ผู น้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยพลัน โดยความเห็นชอบของ ก.จ .จ .                 
แตทั้งน้ี ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู น้ันไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่ และการรับเงินเดือน หรือ
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ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่       
ผูน้ันมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ผู ที่ ไ ด รั บแต ง ต้ั ง ให กลับ ไป ดํารง ตําแหน ง เ ดิมหรื อ ตํ าแหน ง อ่ืนตามวรรคห น่ึ ง                   
ใหรับเงินเดือนในขั้นที่พึงจะไดรับตามสถานภาพเดิม และใหถือวาผูน้ันไมมีสถานภาพอยางใดในการที่ไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ัน 

 ขอ 152* ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดมีตําแหนงบริหารและตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีผูดํารงตําแหนงอยูเดิมวางลง หรือตําแหนงวางที่กําหนดขึ้นใหม ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
รายงานตําแหนงวางน้ันใหคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่
ตําแหนงวางและใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่วางน้ัน 
ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ตําแหนงวางลง กรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดไมประสงคจะบรรจุและแตงต้ัง
แทนตําแหนงวางใหรายงานเหตุผลความจําเปนเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด 
 ในการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบริหาร หรือตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาที่วางตามวรรคหน่ึง ใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาดําเนินการดังน้ี 
 (1)  ใหดําเนินการรับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จากองคการบริหาร    
สวนจังหวัดอ่ืนมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบริหารหรือตําแหนงบริหารสถานศึกษาในระดับเดียวกับตําแหนง
ที่วางภายใน ๑๕ วัน นับแตตําแหนงวาง 
 (2)  กรณีไมประสงคจะดําเนินการตาม ๑ หรือหากครบกําหนด ๑๕ วันแลว ยังไมอาจ
ดําเนินการสรรหาได ใหเสนอคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) พิจารณา           
ใหความเห็นชอบ เพ่ือดําเนินการสรรหาโดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 
                       (๑) คัดเลือกเพ่ือโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงบริหารจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบริหารที่วางในระดับเดียวกัน ตามขอ ๑๐๗ 
 (๒) ใหดําเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือก ตามที่กําหนดในหมวด ๔ 
วาดวยการคัดเลือก แลวแตกรณี 
 (๓) ใหดําเนินการโดยการรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นประเภทอ่ืน ซึ่งดํารงตําแหนง
บริหารหรือขาราชการประเภทอ่ืน ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงไดกับตําแหนงบริหาร โดยมีหนังสือรับรอง    
จากสวนราชการตนสังกัด ตามหมวด ๘ วาดวยการรับโอน และผูจะขอใหรบโอนจะตองมีตําแหนงไมตํ่ากวา
ตําแหนงที่จะแตงต้ังน้ัน 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว โดยขอ 152 ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง การปรับปรุงแกไข
หลักเกณฑและเง่ือนไข การคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ  และ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน (เพ่ิมเติม) ลว. 29 เม.ย. 2548) 
 

 
 
 
 
 



 
  

52 

หมวด  6 
การยาย 

ขอ 153 การยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูดํารงตําแหนงหน่ึง ไปแตงต้ัง      
ใหดํารงตําแหนงอีกตําแหนงหน่ึง ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูสั่งแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ
เดียวกัน โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ันตองมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ัน ตามที่ ก.จ.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง   

  ขอ  154 การยายขาราชการองคการบริหารสวนจั งห วัด ให พิจารณาถึง เหตุผล            
ความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการ การพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเปนหลัก และ 
อาจพิจารณาความจําเปนอ่ืนๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติงานของราชการประกอบดวย 

  ขอ 155 การยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูดํารงตําแหนงหน่ึงไปแตงต้ัง       
ใหดํารงตําแหนงในสายงานเดิม ใหสั่งยายไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม และใหไดรับเงินเดือน          
ในขั้นเดิม ทั้งน้ีใหพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนตามขอ 154  

  ขอ 156 ภายใตบังคับขอ 157 ขอ 158 และ ขอ 160 การยายขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดผูดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ใหกระทําไดในกรณี ดังน้ี 
     (1) กรณีเปนตําแหนงสายงานที่เริ่มตนในระดับเดียวกัน ใหสั่งยายไปดํารงตําแหนง     
สายงานอ่ืนน้ัน ในระดับเดียวกัน และใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งน้ี ขาราชการองคการบริหาร            
สวนจังหวัดผู น้ันตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ันตามที่ ก .จ .กําหนดไว             
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง แตไมจําตองเปนผูไดปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานน้ันหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ         
มากอน และใหพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนตามขอ 154 ดวย 
 (2)  กรณีเปนตําแหนงสายงานที่ไมใชสายงานที่เริ่มตนในระดับเดียวกันใหสั่งยายไป    
ดํารงตําแหนงสายงานอ่ืนน้ัน ในระดับเดียวกันและใหไดรับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งน้ี ขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดผูน้ันตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ัน ตามที่ ก.จ.กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง แตไมจําตองเปนผูไดปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานน้ันหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของมากอน และ      
ใหดําเนินการ ดังน้ี  
 (ก)  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูจะขอรับการแตงต้ังเสนอคํารองขอยาย    
ไปดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนน้ัน และใหใชแบบประเมินทายประกาศน้ี   
 (ข)  ใหพิจารณาแตงต้ังจากขาราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดน้ันกอนเปนลําดับ
แรก หากไมมีผูประสงคจะขอยาย จึงพิจารณาจากขาราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนเปนลําดับ
ถัดไป 
 (ค)  ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการแตงต้ัง ไดแกผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา     
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสม    
กับตําแหนงของสายงานที่จะแตงต้ังใหมตามแบบประเมิน 
 (ง)  ผูที่จะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนจะตองไดคะแนนจาก          
ผลการประเมินของผูบังคับบัญชาแตละทานไมตํ่ากวารอยละหกสิบ สําหรับตําแหนง ที่ตองใชเทคนิคเฉพาะ  
ใหทดสอบความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดวย 
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                        (จ)  กรณีมีผูขอรับการแตงต้ังเกินกวาจํานวนตําแหนงวางใหนําคะแนนผลการประเมิน
ของผูบังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แลวจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับคะแนนรวม เสนอ ก.จ.จ.ใหความเห็นชอบ 
หาก ก.จ.จ.เห็นควรกําหนดรายการประเมินเพ่ิมเติม เชน การสัมภาษณ การทดสอบก็อาจพิจารณากําหนด
เพ่ิมเติมได กรณีมีคะแนนเทากันใหจัดเรียงตามลําดับอาวุโสในราชการ บัญชีดังกลาว ใหมีอายุ 1 ป นับแตวันที่ 
ก.จ.จ. เห็นชอบการแตงต้ังใหแตงต้ังเรียงลําดับที่ในบัญชีดังกลาว 
 (ฉ)  กรณีการโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  
ในสายงานอ่ืน ใหองคการบริหารสวนจังหวัดตนสังกัดของผูขอโอนเปนผูประเมินแลวสงผลการประเมิน        
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดที่จะรับโอนดําเนินการตอไป   

 ขอ 157* กรณีการยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น และ        
ไมเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 หากจะยายขาราชการผูน้ันไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนง    
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ผูน้ันจะตองเปนผูที่สอบแขงขันได หรือสอบคัดเลือกไดในตําแหนงซึ่งอยู     
ในสายงานที่จะยาย และบัญชีการสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกไดยังไมถูกยกเลิกดวย เวนแตผู น้ันได        
รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงต้ังโดยไดรับทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง      
ทุนขององคการบริหารสวนจังหวัด หรือเปนผูไดรับคุณวุฒิที่คณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร       
สวนจังหวัดกําหนดใหคัดเลือกบรรจุเขารับราชการได 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชขอความที่พิมพไว โดยขอ 157 ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง ประกาศ
กําหนดการยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (เพ่ิมเติม) ลว. 25 ธ.ค. 2546) 

          ขอ 158 การยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไปแตงต้ังให ดํารงตําแหนง            
ในสายงานที่กําหนดเปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ัน  
ตองผานการประเมินบุคคล และการปฏิบัติงานหรือผลงาน ตามที่กําหนดในหมวด 9 วาดวยการเลื่อนและ
แตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นดวย 

 ขอ 159* การยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผู ดํารงตําแหนงบริหาร            
ขององคการบริหารสวนจังหวัดไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ผู น้ันจะตองดํารงตําแหนง            
ในระดับเดียวกับตําแหนงของสายงานที่จะแตงต้ังให และตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ           
สําหรับตําแหนงของตําแหนงสายงานที่จะแตงต้ังใหม โดยจะตองปฏิบัติราชการหรืองานอ่ืนที่เก่ียวของ          
ในตําแหนงนักบริหาร ในสายงานที่จะแตงต้ังมาแลวไมนอยกวา ๑ ป 
 สําหรับผูที่มีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร    
สวนจังหวัดตามวรรคหน่ึง หากมีความประสงคจะยายตางสายงานใหดําเนินการโดยวิธีสอบคัดเลือก         
เพ่ือเปลี่ยนสายงานในสายงาน 
     นักบริหารเปนสายงานนักบริหารในตําแหนงอ่ืน โดยใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
เชนเดียวกับการสอบคัดเลือก แตไมจําเปนตองทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยไมมีการขึ้นบัญชีไว 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว โดยขอ 159 ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง ประกาศกําหนดการยาย
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (เพ่ิมเติม) ลว. 10 มี.ค. 2547) 
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  ขอ 160 การยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูดํารงตําแหนงใดไปแตงต้ัง         
ใหดํารงตําแหนงในสายงานที่ตํ่ากวาตําแหนงสายงานเดิม หรือมีระดับตํ่ากวาเดิม หรือยายขาราชการ          
องคการบริหารสวนจังหวัดในตําแหนงสายผูบริหารไปแตง ต้ังให ดํารงตําแหนงสายผูปฏิบั ติงาน                  
ใหกระทําไดตอเมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ันสมัครใจ และไดรับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.  
 ในการยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคหน่ึง ก.จ.จ.ตองพิจารณา        
โดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ โดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับ          
เงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิมตามตารางเทียบ
ขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่ขาราชการจะไดรับเมื่อไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทายประกาศน้ี แตถาผูน้ันไดรับ
เงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังอยูแลว ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูง   
ของอันดับเงินเดือน สําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง 

 ขอ 161 ในการสั่งยายขาราชการไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ใหคํานึง        
ถึงโอกาสในความกาวหนาของขาราชการในการเลื่อนระดับสูงขึ้นในตําแหนงที่กําหนดสําหรับผูปฏิบัติงาน                
ที่มีประสบการณดวย ซึ่งอาจทําใหขาราชการผูน้ันมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงในสายงานที่แตงต้ังใหม            
ไมครบตามหลักเกณฑการเลื่อนระดับดังกลาวได 

 ขอ 162 เมื่อมีคําสั่ งยายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไปแตง ต้ังให ดํารง           
ตําแหนงใดแลว ใหผูบังคับบัญชาแจงหนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนงดังกลาว ใหขาราชการ   
องคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ันทราบในวันที่ไปรายงานตัวรับมอบหนาที่ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน     
ในตําแหนงน้ันตอไป 

หมวด  7 
การโอน 

 ขอ 163 การโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจากองคการบริหารสวนจังหวัด        
หน่ึงไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในองคการบริหารสวนจังหวัด            
อีกแหงหน่ึง ใหโอนและแตงต้ังจากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
 (1)  ผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกไดในตําแหนงที่จะแตงต้ังน้ัน หรือผูไดรับ                  
การคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นน้ัน   
 (2)  ผูไดรับการคัดเลือก โดย ก.จ.จ. ไดมีมติเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัด        
รับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืน มาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับที่ไมสูงกวาเดิม       
ตามขอ 170 
 (3)  ผูขอโอนโดยการโอนสับเปลี่ยนตําแหนงในตําแหนงเดียวกันและระดับเดียวกัน        
ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูขอโอนมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงานในองคการบริหาร  
สวนจังหวัด ตามขอ 178 

 ขอ 164 ในการบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไม
จําเปนตองสอบแขงขันเพ่ือเขารับราชการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือการแตงต้ังขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวน
จังหวัด และผูสอบแขงขันได ผูไดรับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันผูสอบคัดเลือกได 
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หรือผูไดรับการคัดเลือกน้ันเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืน 
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดที่จะบรรจุหรือแตงต้ังน้ัน เสนอเรื่องการขอรับโอนขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดผูน้ันเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได ไดรับคัดเลือกในกรณีพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน 
สอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือก แลวแตกรณี ให ก.จ.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบ  

ขอ 165 ในการโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูสอบแขงขันได ผูไดรับคัดเลือก
ในกรณีพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือก ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ที่จะรับโอนมีหนังสือแจงความประสงคจะรับโอนโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
สังกัดเดิมของผูที่จะโอนทราบ และใหองคการบริหารสวนจังหวัดสังกัดเดิมของผูที่จะโอนเสนอเรื่องการใหโอน
ขาราชการผูที่จะโอนไปน้ันให ก.จ.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบตามขอ 179  

 ข อ  166 ในการออกคํ าสั่ ง รั บ โอนข า ร าชการองค ก ารบริ หารส วนจั งห วัดของ            
องคการบริหารสวนจังหวัดที่จะรับโอน และการออกคําสั่งใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด            
พนจากตําแหนงและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดสังกัดเดิมตามมติของ ก.จ.จ.ของแตละแหง           
ตามขอ 164 และขอ 165 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งสองแหงประสานกัน เพ่ือออกคําสั่งการรับโอน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และการใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนงและ
หนาที่ โดยกําหนดใหมีผลในวันเดียวกัน   

 ขอ 167 ใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ ได รับแตง ต้ังให ดํารงตําแหนง             
ที่สอบแขงขันได  หรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มี เหตุพิเศษที่ ไมจํา เปนตองดําเนินการสอบแขงขัน                     
ไดรับเงินเดือน ดังน้ี 
 (1)  กรณีแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับเดิม และผูน้ันไดรับเงินเดือนตํ่ากวาหรือ       
เทาคุณวุฒิใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิ แตหากผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไดรับ  
อยูเดิม 
 (2)  กรณีแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาเดิม และผูน้ันไดรับเงินเดือนตํ่ากวา
หรือเทาคุณวุฒิใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ แตหากผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิใหไดรับเงินเดือน       
ในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษไมจําเปนตอง
ดําเนินการสอบแขงขันในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต
ละอันดับที่ขาราชการจะไดรับเมื่อไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทายประกาศน้ี 
 (3)  กรณีแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับตํ่ากวาเดิม และผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวา           
คุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือไดรับคัดเลือกในกรณ ี          
ที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขันในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม       
ตามตารางเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่ขาราชการจะไดรับเมื่อไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทาย
ประกาศน้ี และหากผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันไดหรือ
ไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองดําเนินการ
สอบแขงขันน้ัน 
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 ขอ 168 ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะดําเนินการ     
ใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับคัดเลือก   
ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน ซึ่งไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ ใหไดรับ           
เงินเดือนตามคุณวุฒิก็ได หากมีการระบุเง่ือนไขการใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิไวในประกาศสอบ          
แขงขัน หรือคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันในครั้งน้ัน 

 ขอ 169 ใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง         
ที่สอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือกที่มิใชกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน ไดรับเงินเดือน        
ตามที่กําหนดในหมวด 3 วาดวยอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน     
แลวแตกรณี 

 ขอ 170* ภายใตบังคับขอ 163 เพ่ือประโยชนในการพัฒนาขาราชการองคการบริหาร           
สวนจังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนสวนรวม เมื่อไดรับ    
การรองขอจากองคการบริหารสวนจังหวัดคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอาจประสาน
การโอน และมีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจากองคการบริหาร      
สวนจังหวัดอ่ืนที่ประสงคขอโอนมาเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในตําแหนงบริหาร โดยให    
ดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่สูงกวาเดิม    
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว โดยขอ 4 ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและ
เ ง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545                  
ลว .6 ธ.ค. 2545) 

 ขอ 171* กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดมีตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 
วางลงและองคการบริหารสวนจังหวัดจะดําเนินการพิจารณารับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  
จากองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบิหารที่วางในองคการบริหารสวนจังหวัด       
ใหองคการบริหารสวนจั งห วัดแต ง ต้ั งคณะกรรมการคัด เลือกเ พ่ือรับพิจารณารับโอนคณะหน่ึง               
จํานวนไมนอยกวา ๗ คน  
 ในการแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
แตงต้ังบุคคล ดังตอไปน้ี 
                   (๑) กรรมการใน  ก.จ.จ. เปนประธานกรรมการ 
 (๒) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ 
 (๓) ผูแทนหนวยราชการ  เปนกรรมการ 
 (๔) ผูทรงคณุวุฒิ เปนกรรมการ 

             โดยให กรรมการคั ด เลื อก เ พ่ือรับ โอนทั้ ง  3 ฝ าย  ตาม  (2)(3)และ (4)มี จํ านวน                         
ฝายละเทากัน และเมื่อรวมกับกรรมการคัดเลือกตาม (1) แลว ตองมีจํานวนไมนอยกวา 7 คน 
 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดคนหน่ึง      
เปนเลขานุการ 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข   
การแตง ต้ังคณะกรรมการคัดเลือก  เ พ่ือพิจารณารับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจั งหวัด                  
ลว. 14 มี.ค. 2548) 
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 ขอ 172* กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนที่แตงต้ังจากผูแทนองคการบริหาร       
สวนจังหวัดตามขอ 171 (2) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ังจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือ
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีระดับไมตํ่ากวาระดับ 
ของตําแหนงที่จะคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังในตําแหนงน้ัน 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข   
การแตง ต้ังคณะกรรมการคัดเลือก  เ พ่ือพิจารณารับโอนขาราชการ  องคการบริหารสวนจังหวัด                 
ลว. 14 มี.ค. 2548) 

 ขอ 173* กรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนที่แตงต้ังจากผูแทนหนวยราชการ        
ตามขอ 171(3)ใหองคกรบริหารสวนจังหวัดแตงต้ังจากหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ซึ่งเปน          
สวนราชการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือขาราชการซึ่งมีระดับไมตํ่ากวา
ระดับของตําแหนงที่จะคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังในตําแหนงน้ัน 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข   
การแตง ต้ังคณะกรรมการคัดเลือก  เ พ่ือพิจารณารับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจั งหวัด                   
ลว. 14 มี.ค. 2548) 

                   ข อ 174* ก ร ร ม ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า รั บ โ อ น ที่ แ ต ง ต้ั ง จ า ก ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ                     
ตามขอ 171(4)ใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการ      
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนที่มีความรู ความสามารถในดานการบริหารงานบุคคล     
ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานกฎหมาย ซึ่งอาจเปนขาราชการ หรือ บุคคลทั่วไปที่มีความรู
ความสามารถดังกลาว 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข   
การแตง ต้ังคณะกรรมการคัดเลือก  เ พ่ือพิจารณารับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจั งหวัด                  
ลว. 14 มี.ค. 2548) 

 ขอ 175* เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอนตามขอ 171 วรรคสาม  
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ังจากปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือขาราชการองคการบริหาร    
สวนจังหวัดตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ี 
 ใหเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน ทําหนาที่ในงานดานธุรการ             
ตางๆของคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณารับโอน และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว ประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไข    
การแตง ต้ังคณะกรรมการคัดเลือก  เ พ่ือพิจารณารับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจั งหวัด                   
ลว. 14 มี.ค. 2548) 

 ขอ 176 หลักเกณฑการคัดเลือก วิ ธีการคัดเลือก และการกําหนดคุณสมบัติของ                 
ผูที่มีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพ่ือโอนตามขอ 170 ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับการคัดเลือก  
ผูดํารงตําแหนงบริหารเพ่ือแตงต้ังใหมีระดับสูงขึ้นตามที่กําหนดในหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 
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 ขอ 177 ใหคณะกรรมการคัดเลือก ดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดและ     
ไดแจงความประสงคสมัครเขารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก แลวประกาศ                 
ผลการคัดเลือกเสนอให ก.จ.จ. พิจารณารับโอน 

 ขอ 178 ภายใตบังคับขอ 163 เพ่ือประโยชนแกราชการ องคการบริหารสวนจังหวัด               
อาจโอนสับเปลี่ยนตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในตําแหนงเดียวกันได โดยความสมัครใจ 
ของขาราชการผูโอน และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เก่ียวของ          
ไดตกลงยินยอมในการโอนดังกลาวแลว ใหองคการบริหารสวนจังหวัดที่เก่ียวของเสนอขอความเห็นชอบ      
ตอ ก.จ.จ. เมื่อ ก.จ.จ. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดออกคําสั่งแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม  
   การโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืน มาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูปฏิบัติงาน            
ในองคการบริหารสวนจังหวัด อาจกระทําไดโดยความสมัครใจของผูจะขอโอน และไดรับความยินยอม           
จากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดที่จะรับโอนน้ัน เมื่อ  ก.จ.จ. ไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบแลว ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดออกคําสั่งแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ในระดับ           
ที่ไมสูงกวาเดิม และไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 
 การโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคสองมาดํารงตําแหนงในระดับ             
ตํ่ากวาเดิมอาจกระทําไดตอเมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ันสมัครใจและไดรับความเห็นชอบ          
จาก ก.จ.จ. ในการน้ี ก.จ.จ. ตองพิจารณาโดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเปนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ  
โดยกําหนดใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือนของอันดับเดิม ตามตารางเปรียบเทียบ   
ขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่ขาราชการจะไดรับ เมื่อไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทายประกาศน้ี             
แตหากผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงน้ัน ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูง   
ของอันดับสําหรับตําแหนงน้ัน   

ขอ 179 การโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตามที่ กําหนดในหมวดน้ี               
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําสั่งรับโอนและแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด             
ดังกลาวใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได สอบคัดเลือกได หรือไดรับคัดเลือก ตามขอ 164 หรือตําแหนง        
ที่ ก.จ.จ. มีมติใหความเห็นชอบใหรับโอนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด ตามขอ 170และขอ 178             
และ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดสังกัดเดิมมีคําสั่งใหขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดผูน้ันพนจากตําแหนง ทั้งน้ี ใหกําหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและคําสั่งใหพนจากตําแหนง    
ใหมีผลในวันเดียวกัน 

             การสั่ งการโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และการสั่ งใหขาราชการ         
องคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึง ตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.  
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หมวด  8 
การรบัโอน 

         ขอ 180 การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนและการรับโอนขาราชการประเภทอ่ืนที่ไมใช
ขาราชการการเมืองหรือขาราชการวิสามัญมาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด      
ใหรับโอนและแตงต้ังเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูสอบแขงขันได ผูไดรับการคัดเลือก       
ในตําแหนงที่จะแตงต้ังโดยกรณีพิเศษตามขอ 115(2)โดยใหดํารงตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือ ไดรับ      
การคัดเลือกน้ัน และใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิสําหรับตําแหนงน้ัน เวนแต ผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ 
ใหไดรับเงินเดือนเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม แตถาไมมีขั้นเงินเดือนเทากับเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม          
ใหไดรับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่สอบแขงขันได หรือไดรับการคัดเลือกในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขั้นเงินเดือน
ที่ไดรับอยูเดิมตามตารางเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนแตละอันดับที่ขาราชการจะไดรับ เมื่อไดรับการแตงต้ัง      
ใหดํารงตําแหนงทายประกาศน้ี แตถาผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนง     
ที่สอบแขงขันไดหรือไดรับการคัดเลือก ใหไดรับเงินเดือนในขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงน้ัน 
 *การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนและการรับโอนขาราชการประเภทอ่ืน ซึ่งมี    
ลักษณะงานเทียบเคียงไดกับตําแหนงบริหาร โดยมีหนังสือรับรอบจากสวนราชการตนสังกัดตามวรรคหน่ึง   
มาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในตําแหนงบริหาร ใหรับโอนและแตงต้ัง      
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูไดรับการคัดเลือก โดยใหดําเนินการรวมกับการคัดเลือก    
เพ่ือโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตาม ขอ 152(๑)ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด        
ตามขอ ๑๗๐ โดยใหมาดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและใหไดรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม 
(ความเดิมถูกยกเลิกและใหใชความที่พิมพไว โดยขอ 2 ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่องหลักเกณฑ          
แ ล ะ เ ง่ื อ น ไ ข เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ข อ ง อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด  ( ฉ บั บ ที่  3 )                              
ลงวันที่  25 ธ.ค.  2546) 

 ขอ 181 ในกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดมี เหตุผลและความจําเปนอยางย่ิง          
เพ่ือประโยชนแกราชการ องคการบริหารสวนจังหวัดอาจขอรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืน หรือ                    
ขาราชการประเภทอ่ืนที่ไมใชขาราชการการเมืองหรือขาราชการวิสามัญ ที่มีความประสงคจะขอโอน          
มาแตงต้ังเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในตําแหนงผูปฏิบัติงาน ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
เสนอ ก.จ .จ .โดยให ช้ีแจงเหตุผลความจําเปน ความรู ความสามารถ ประสบการณการทํางาน และ          
ความชํานาญการของผูที่จะขอโอนและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ เมื่อ ก.จ.จ. ไดพิจารณา                 
ใหความเห็นชอบแลวใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งรับโอน และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด สวนจะบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับใด และจะใหไดรับเงินเดือนเทาใด 
ให ก.จ.จ.เปนผูกําหนด แตจะตองไมสูงกวาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ 
และความชํานาญในระดับเดียวกัน 

 ขอ 182 การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนหรือการรับโอนขาราชการประเภทอ่ืน     
มาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 180และขอ 181ใหนายก            
องคการบริหารสวนจังหวัดมีคําสั่งใหรับโอนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
แลว ใหมีหนังสือแจงการรับโอนใหสวนราชการสังกัดเดิมของผูที่จะโอนออกคําสั่งใหผูน้ันพนจากตําแหนงและ
หนาที่ ทั้งน้ีใหกําหนดวันที่ในคําสั่งรับโอนและคําสั่งใหพนจากตําแหนงเปนวันเดียวกัน 
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   การออกคําสั่ งรับโอนและแตง ต้ังให ดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนจังหวัด           
ตามวรรคหน่ึงให ก.จ.จ. ใหความเห็นชอบกอน 

ขอ 183 การรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืนหรือการรับโอนขาราชการประเภทอ่ืน         
มาบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตองอยูภายใตหลักเกณฑ ดังน้ี 

  (1)  ตําแหนงที่จะนํามาใชในการรับโอน ตองเปนตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือน 
  (2)  ผู ไ ด รั บ ก า ร บ ร ร จุ แ ล ะ แ ต ง ต้ั ง ใ ห ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ใ ด  ต อ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ                       

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงน้ัน 
 (3)  ผู ใดไม เคยไดรับการบรรจุและแตง ต้ังให ดํารงตําแหนงที่ ใช วุฒิ ต้ังแตระดับ            

ปริญญาตรีหรือเทียบไดไม ตํ่ากวาน้ีขึ้นไปเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน หรือไม เคย              
ไดรับแตงต้ังโดยผลการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันใหดํารง
ตําแหนงที่ตองใชวุฒิต้ังแตปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอน   
หากจะแตง ต้ั งให ดํารงตําแหนงในสายงานที่ เริ่ มตนจากระดับ 3 ขึ้น ไป  ผู น้ันจะตองเปนผู สอบ              
แขงขันไดในตําแหนงสายงานที่จะรับโอน และบัญชีสอบแขงขันน้ันยังไมยกเลิก 

 (4)  การรับโอนเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่ตองดําเนินการคัดเลือกหรือตองประเมิน
บุคคล ผูขอโอนจะตองผานการคัดเลือกหรือผานการประเมินบุคคลกอน 

  (5)  การรับโอนเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสายงานใด ตองไมมีผูสอบแขงขัน               
ไดในตําแหนงสายงานน้ันขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู หรือไมมีผูสอบคัดเลือกได หรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนง      
สายงานน้ันขึ้นบัญชีรอการแตงต้ังอยู 

ขอ 184 เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือวาเวลาราชการหรือเวลาทํางาน      
ของผูที่โอนมาตามที่กําหนดในหมวดน้ี   ในขณะที่เปนพนักงานสวนทองถิ่นอ่ืน หรือขาราชการประเภทอ่ืนน้ัน 
เปนเวลาราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

หมวด  9 
การเลื่อนระดบั 

                ขอ 185 การเลื่อนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนง          
ในระดับที่สูงขึ้น ใหเลื่อนและแตงต้ังจากผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงน้ันได หรือ   
จากผูไดรับคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงน้ัน  

 ขอ 186 การเลื่อนและแตงต้ังผูสอบแขงขันได หรือผูสอบคัดเลือกได ใหเลื่อนและแตงต้ัง
ตามลําดับที่ในบัญชีสอบแขงขันหรือบัญชีสอบคัดเลือกน้ัน แลวแตกรณี สําหรับการเลื่อนและ แตงต้ัง       
จากผูไดรับคัดเลือกใหเลื่อนและแตงต้ังตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ 
และประวัติการรับราชการ ซึ่งจะตองเปนผูมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถแลว 

 ขอ 187 การเลื่อนและแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหดํารงตําแหนง      
ในระดับที่สูงขึ้นจากผูสอบแขงขันได ใหเลื่อนและแตงต้ังได ดังน้ี 
                 (1)  เ ลื่ อนและแต ง ต้ั งผู ซึ่ ง ไ ด รั บประกาศ นีย บัตร วิชา ชีพ  หรื อปริญญาตรง                 
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับ 2 ระดับ 3 หรือระดับ 4 และสอบแขงขันเพ่ือดํารงตําแหนงน้ัน     
ไดใหดํารงตําแหนงน้ัน 
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 (2)  การเลื่อนกรณีดังกลาว จะเลื่อนขึ้นแตงต้ังไดตอเมื่อถึงลําดับที่ที่ผูน้ันสอบแขงขัน    
ไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับเงินเดือนที่ไดรับใหเปนไปตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร   
 (3)  หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน ใหดําเนินการตามที่ กําหนดในหมวด 4 วา           
ดวยการคัดเลือก  
                   (4)  ใหนายกองคการบริหารสวนจั งหวัดเปนผู สั่ ง เลื่ อนและแตง ต้ังตามลํา ดับ                   
ที่ในบัญชีผูสอบแขงขันไดโดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. 

 ขอ 188 การเลื่อนและแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหดํารงตําแหนง      
ในระดับที่สูงขึ้นจากผูสอบคัดเลือกได ใหเลื่อนและแตงต้ังได ดังน้ี 
                   (1)  เลื่อนและแตงต้ังผูดํารงตําแหนงในสายงานผูปฏิบัติงานใหดํารงตําแหนงในสาย
ผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด 
                   (2)  เลื่อนและแตงต้ังผู ดํารงตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2                   
ใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3   
                    (3)  ตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.จ.กําหนดไว        
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงต้ัง และตองเปนผูไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นตํ่าของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงน้ัน 
                     (4)  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ใหดําเนินการตามที่กําหนดไวในหมวด 4 วา   
ดวยการคัดเลือก                                                                                                                
                      (5) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูสั่งเลื่อนและแตงต้ังตามลําดับที่                
ในบัญชีผูสอบคัดเลือกไดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. 

 ขอ 189 การเลื่อนและแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหดํารงตําแหนง       
ในระดับที่สูงขึ้นสําหรับตําแหนงที่กําหนดเปนตําแหนงระดับควบจากผูไดรับคัดเลือก   

          (1)  เลื่อนและแตงต้ังในระดับควบขั้นตน  ไดแก เลื่อนและแตงต้ังผูที่ไดรับเงินเดือน     
ยังไมถึงขั้นตํ่าและผูที่ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงต้ัง  
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นโดยไมเปลี่ยนสายงาน ดังตอไปน้ี 
  (ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 1 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 2 ของสายงานน้ัน                 
 (ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานน้ัน  

 (ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานน้ัน  
 (ง) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานแพทย สายงานทันตแพทย และ      
สายงานวิชาการสัตวแพทย ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานน้ัน 
 (2)  เลื่อนและแตงต้ังในระดับควบขั้นสูง ไดแก เลื่อนและแตงต้ังผูที่ไดรับเงินเดือน          
ไมตํ่ากวาขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น     
โดยไมเปลี่ยนสายงาน ดังตอไปน้ี 
 (ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 2 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 3 ของสายงานน้ัน  
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 (ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานน้ัน  
 (ค) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานน้ัน  
 (ง) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานแพทย สายงานทันตแพทย และ     
สายงานวิชาการสัตวแพทย ขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานน้ัน  
                   (3)  เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่  ก.จ .กําหนดไว          
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงต้ัง  
 (4)  ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามวิธีการและแบบ
ประเมินทายประกาศกําหนดน้ี 
 (5)  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูสั่งเลื่อนและแตงต้ังโดยความเห็นชอบ     
ของ ก.จ.จ.และใหมีผลไมกอนวันที่ผูบังคับบัญชาช้ันตนบันทึกความเห็นวาควรเลื่อนระดับได 

 ขอ 190 การเลื่อนและแตงต้ังผูที่ดํารงตําแหนงระดับ 1 ระดับ  2  ระดับ 3  หรือระดับ 4               
ซึ่งเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขันใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น 
                    (1)  ไดรับวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยไดรับ         
ทุนรัฐบาล ทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนขององคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 115 (1)  
 
 (2)  ไดรับวุฒิที่ ก.จ.กําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนกรณีพิเศษ   
ตามขอ 115 (2)  
                   (3)  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ใหดําเนินการตามที่ กําหนดในหมวด 4 วาดวย      
การคัดเลือก  
 (4)  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูสั่งเลื่อนและแตงต้ังโดยความเห็นชอบ     
ของ ก.จ.จ. 

 ขอ 191 การเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหนงที่กําหนด     
เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 

                  (๑)  ตําแหนงในกลุมงานธุรการหรือบริการทั่วไป และกลุมงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก        
ของสวนราชการ ตามบัญชีจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ ทายประกาศน้ี ใหกําหนดตําแหนงไดถึงระดับ 5 หรือ 6 
ดังน้ี 
 (ก) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 1 – 3     
หรือ 4 สําหรับระดับ 5 ใหมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  
 (ข) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 อาจปรับเปนตําแหนงระดับ 2 – 4  
หรือ 5 สําหรับระดับ 6 ใหมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหนง  
 (2)  ตําแหนงในกลุมงานเทคนิคเฉพาะดาน และกลุมงานที่ใชทักษะและความชํานาญ
เฉพาะตัวตามบัญชีจําแนกกลุมงานตําแหนงฯ ทายประกาศน้ี ใหกําหนดตําแหนงไดถึงระดับ 5 หรือ 6 ดังน้ี 
 (ก) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 1 – 3       
หรือ 4 หรือ 5  
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 (ข) ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 2 – 4            
หรือ 5 หรือ 6 
      ทั้งน้ี  การกําหนดตําแหนงตามขอ (1) และ (2) ระดับตําแหนงที่จะปรับปรุงตองไมสูงกวา
ระดับของตําแหนงของหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาที่ตําแหนงน้ันสังกัด 
                   (3)  ก.จ.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตามขอ (1) และ (2)ตามกรอบ
และแผนอัตรากําลังของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ยกเวนการจะปรับตําแหนงในสายงานที่เริ่มตน
จากระดับ 1 ใหเปนระดับ 5 และตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ใหเปนระดับ 6 ตามขอ (1)           
ใหดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงน้ันเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นดังกลาว และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงน้ันเปลี่ยนไป      
จากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.จ.กําหนด 
                   (4)  การปรับระดับตําแหนงใหสู งขึ้ นให ดํา เ นินการไดครั้ งละไม เ กิน 1 ระดับ            
การจะพิจารณาปรับระดับตําแหนงใดใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิเคราะหหนาที่ความรับผิดชอบ          
ของตําแหนง เพ่ือเสนอ ก.จ.จ.พิจารณาโดยใชแบบประเมินตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ   
(สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2)ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับตําแหนงของสายงานที่เริ่มตน       
จากระดับ 1 ขึ้นเปนระดับ 5 และตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นเปนระดับ 6 เทาน้ัน 
 (5)  ในการดําเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในช้ันแรกตองมีคําบรรยายลักษณะ
งานของตําแหนงที่กําหนดไวเดิมและที่กําหนดใหม และหากรายละเอียดของขอมูลไมชัดเจน อาจตองศึกษา
ขอมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณตัวขาราชการหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงการสังเกตการทํางานจริงในพ้ืนที่
การศึกษาจากเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ขาราชการผูน้ันรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ    
 (6)  หลักเกณฑการเลื่อนและแตงต้ัง ใหสามารถดําเนินการได ดังน้ี  
                    (ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 4 ของสายงานน้ัน 
 (ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานน้ัน 
 (ค)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 4 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 5 ของสายงานน้ัน 
 (ง)  เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 6 ของสายงานน้ัน 
 (7)  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันย่ืนแบบประเมิน ดังน้ี 

     (ก)  เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.จ. 
กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในระดับที่จะแตงต้ัง และ  

 *(ข)  เปนผูดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงสายงานที่จะเลื่อนขึ้นแตงต้ัง    
ในระดับที่ ตํ่ากวาระดับของตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงต้ัง 1ระดับ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 2ป            
โดยไมอาจนําระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืนมานับเก้ือกูลได เชน จะเลื่อนเปนนายชางโยธา 6       
ตองเปนนายชางโยธา 5 มาแลวไมนอยกวา 2 ป เปนตน เวนแตดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจาก     
ระดับ ๑ และระดับ ๒ ที่มีลักษณะงานดานเดียวกันกับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงต้ัง ตามบัญชีจัดกลุมงาน     
ที่เกี่ยวของและเกื้อกูลกันที่ ก.จ. กําหนด ในกรณีที่ระยะเวลาติดตอกันไมครบ ๒ ป แตนับรวมหลายๆชวงเวลา
แลวครบ ๒ ป ใหนับเปนเวลาดํารงตําแหนงดังกลาวได และ  
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(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว โดยขอ 1 ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดการเลื่อน 
และแตง ต้ังข าราชการองคการบริหารสวนจั งห วัดให ดํารงตําแหน งในระดับที่สู งขึ้ น  ( เ พ่ิม เ ติม )                   
ลว. 21 มิ.ย. 2548)                     
                         (ค)  มีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่แตงต้ัง 
ตามคุณวุฒิของบุคคล และระดับตําแหนงที่จะเลื่อนขึ้นแตงต้ัง ดังน้ี 
 

คุณวุฒิ เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง 
 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 

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

 
9 ป 
8 ป 

 
6 ป 

 

 
11 ป 
10 ป 

 
8 ป 

 

 
13 ป 
12 ป 

 
10 ป 

ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 
- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ป หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี 
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ป หรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี 

 

 
7 ป 
6 ป 

 
9 ป 
8 ป 

 
                - การนับระยะเวลาตามขอ (ค)อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหรือ                 
เคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน ซึ่งเปนงานที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน         
ตามที่ ก.จ.กําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นตํ่าดังกลาวไดตามบัญชีกําหนดกลุมตําแหนงขาราชการ   
องคการบริหารสวนจังหวัดที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน 
                          - การพิจารณาคุณวุฒิตามขอ (ค)ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงน้ันเทาน้ัน และใหพิจารณาจากวุฒิ
ทางการศึกษาที่ระบุไวใน ก.พ.7 เปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพ่ิมเติมภายหลังจากการบรรจุเขารับราชการ
จะตองย่ืนขอบันทึกเพ่ิมลงใน ก.พ.7กอนจึงจะนําคุณวุฒิน้ันมาใชในการพิจารณาได  

      *(ง) ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาอัตราเงินเดือนดังตอไปน้ี 
                           - เลื่อนระดับ 4 ตองไดรับเ งินเดือนในปงบประมาณปจจุ บันไม ตํ่ากวา                   
ขั้น ๗,๒๖0 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมตํ่ากวาขั้น 6,๘๙0 บาท 
                              -  เลื่อนระดับ 5 ตองไดรับเ งินเดือนในปงบประมาณปจจุ บันไม ตํ่ากวา                
ขั้น 8,๘๗0 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมตํ่ากวาขั้น ๘,๔๓0 บาท 
                            -  เลื่อนระดับ 6 ตองไดรับเ งินเดือนในปงบประมาณปจจุ บันไม ตํ่ากวา                     
ขั้น 10,๙๑0 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมตํ่ากวาขั้น 10,๙๑0 บาท 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว โดยขอ 1 ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545  
(เพ่ิมเติม) ลว. 14 มี.ค. 2549) 
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 (8)  วิธีการเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น   
 (ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ ก.จ.จ.เพ่ือพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเมื่อผูดํารงตําแหนงน้ันเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาวและลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของ
ตําแหนงน้ันเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่ ก.จ.กําหนด 

      (ข) ให ก .จ .จ .แตง ต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือคัดเลือกขาราชการ                   
องคการบริหารสวนจังหวัดเลื่อนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน         
ที่มีประสบการณ ประกอบดวยปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธาน และผูอํานวยการกองหรือ      
หัวหนาสวนราชการที่เทียบเทากองเปนกรรมการ โดยมีหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด        
เปนกรรมการและเลขานุการ ใหคณะกรรมการฯมีอํานาจหนาที ่
 -  พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนดประเภท 
จํานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณที่จะนํามาใชประเมินในแตละตําแหนงใหสอดคลอง   
กับลักษณะการปฏิบัติงานของตําแหนงที่จะไดรับการแตงต้ัง 

 -  พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะไดรับการคัดเลือก 
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น     
 -  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคลตามที่ ก.จ.จ. มอบหมาย 
 (ค)  การปรั บปรุ ง ก า ร กํ าหนด ตํ าแหน ง  ก า รประ เมิ น บุ คคลและผล งาน                      
ใหเปนไปตามวิธีการและแบบประเมินแนบทายหลักเกณฑน้ี 
 (๙)  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูสั่งเลื่อนและแตงต้ังโดยความเห็นชอบ    
ของ ก.จ.จ. และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

 ขอ 192 การเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นสําหรับตําแหนงที่กําหนด     
เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 
 (1)  ตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 กําหนดเปนตําแหนงระดับ 4 - 5 หรือ               
6 (ว.) หรือ 7(ว.) สําหรับระดับ 7(ว.) ใหมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 
                      ทั้ ง น้ี  การกําหนดระดับตําแหนงที่ จะปรับปรุ งตองไมสู งกว าระดับตําแหนงของ                  
หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาที่ตําแหนงน้ันสังกัด       
 (2)  ก.จ.จ.เห็นชอบกําหนดตําแหนงและระดับตําแหนงตามขอ (1) ตามกรอบ และ        
แผนอัตรากําลังของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ยกเวนการจะปรับตําแหนงใดใหเปนระดับ 7(ว.)   
ใหดําเนินการไดเมื่อผูดํารงตําแหนงน้ันเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นดังกลาว และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตําแหนงน้ันเปลี่ยนไป  
จากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.จ.กําหนด   
                   (3)  การปรับระดับตําแหนงใหสูงขึ้นใหดําเนินการไดครั้งละไมเกิน 1 ระดับ การจะ
พิจารณาปรับระดับตําแหนงใด ใหหนวยงานการเจาหนาที่ศึกษาและวิเคราะหหนาที่ความรับผิดชอบ        
ของตําแหนง เพ่ือเสนอ ก.จ.จ. พิจารณาโดยใชแบบประเมินตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ      
(สายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3) ซึ่งใชสําหรับการปรับระดับตําแหนงของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นเปน
ระดับ 7 (ว.) เทาน้ัน 
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 (4)  ในการดําเนินการเพ่ือศึกษาวิเคราะหดังกลาว ในช้ันแรกตองมีคําบรรยายลักษณะ
งานของตําแหนงที่กําหนดไวเดิมและที่กําหนดใหม และหากรายละเอียดของขอมูลไมชัดเจน อาจตองศึกษา
ขอมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณตัวขาราชการหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงการสังเกต การทํางานจริงในพ้ืนที่ 
การศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ขาราชการผูน้ันรับผิดชอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  
 (5)  หลักเกณฑการเลื่อนและแตงต้ัง ใหสามารถดําเนินการได ดังน้ี 
 (ก) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 5  ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 6 (ว) ของสายงานน้ัน 
 (ข) เลื่อนผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ของสายงานใดที่เริ่มตนจากระดับ 3 ขึ้นดํารง
ตําแหนงระดับ 7 (ว) ของสายงานน้ัน   
 (6)  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนนับถึงวันย่ืนแบบประเมิน ดังน้ี 
                             (ก) เปนผูมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ 
ก.จ.กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะแตงต้ัง และ 
 (ข) มีระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่       
จะแตงต้ังตามคุณวุฒิและระดับตําแหนงที่จะแตงต้ัง  ดังน้ี 

คุณวุฒิ เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง 
 ระดับ 6 ระดับ 7 
     - คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
     - คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 
     - คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

6 ป 
4 ป 
2 ป 

7 ป 
5 ป 
3 ป 

 -  การนับระยะเวลาตามขอ (ข)อาจนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือ      
เคยดํารงตําแหนงในสายงานอ่ืน ซึ่งเปนงานที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน ตามที่ 
ก.จ.กําหนดมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นตํ่าดังกลาวไดตามบัญชีกําหนดกลุมตําแหนงขาราชการองคการบริหาร  
สวนจังหวัดที่มีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของและเกื้อกูลกัน  
 -  การพิจารณาคุณวุฒิตามขอ (ข)ตองเปนคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงต้ังตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงน้ันเทาน้ันและใหพิจารณาจากวุฒิ
ทางการศึกษาที่ระบุไวใน ก.พ.7 เปนหลักในกรณีผูไดรับคุณวุฒิเพ่ิมเติมภายหลังจากการบรรจุเขารับราชการ
จะตองย่ืนขอบันทึกเพ่ิมลงใน ก.พ.7กอนจึงจะนําวุฒิน้ันมาใชในการพิจารณาได  
 *(ค)  ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาอัตราเงินเดือน ดังน้ี  
                           - เลื่อนระดับ 6 ตองไดรับเ งินเดือนในปงบประมาณปจจุ บันไม ตํ่ากวา                
ขั้น 10,๙๑0 บาท  และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมตํ่ากวาขั้น 10,๙๑0 บาท 

 -  เลื่อนระดับ 7 ตองไดรับเ งินเดือนในปงบประมาณปจจุ บันไม ตํ่ากวา              
ขั้น 1๓,4๒0 บาท และไดรับเงินเดือนในปงบประมาณที่แลวมาไมตํ่ากวาขั้น 1๓,4๒0 บาท  
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว โดยขอ 2 ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545  
(เพ่ิมเติม)  ลว. 14  มี.ค. 2549) 
 (7)  วิธีการเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น   
 (ก) ตําแหนงที่ตองมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงใหเสนอ ก.จ.จ.เพ่ือพิจารณา
อนุมัติปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเมื่อผูดํารงตําแหนงน้ันเปนผูมีผลงานและมีคุณสมบัติครบถวนที่จะแตงต้ัง
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ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดังกลาวและลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของ
ตําแหนงน้ันเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับระดับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่ ก.จ.กําหนด 
 *(ข ) ใหองคการบริหารสวนจังหวัดแตง ต้ังคณะกรรมการประเมินผลงาน          
เพ่ือคัดเลือกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดเลื่อนขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ประกอบดวยปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธาน และ
ผูอํานวยการกองหรือ หัวหนาสวนราชการที่เทียบเทากองเปนกรรมการ โดยมีหัวหนาสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ ใหคณะกรรมการฯมีอํานาจหนาที่ โดยมีหัวหนาสํานัก    
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการใหคณะกรรมการฯมีอํานาจหนาที่ 
(ความเดิมถูกยกเลิก และให ใชความที่ พิมพ ไว โดยขอ 192 (7) (ข) ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน                
เรื่อง กําหนดการเลื่อนและแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
(เพ่ิมเติม) ลว. 17 สิงหาคม 2547 ) 
 -  พิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการประเมินผลงาน กําหนดประเภท 
จํานวนผลงาน ลักษณะของผลงานและวิธีการสัมภาษณที่จะนํามาใชประเมินในแตละตําแหนงใหสอดคลอง   
กับลักษณะการปฏิบัติงานของตําแหนงที่จะไดรับการแตงต้ัง 
 -  พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่จะไดรับการคัดเลือกแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น     
 -  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการประเมินบุคคลตามที่ ก.จ.จ. มอบหมาย 
                            (ค) การปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การประเมินบุคคลและผลงานใหเปนไป       
ตามวิธีการและแบบประเมินแนบทายประกาศน้ี 
     (8) ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูสั่งเลื่อนและแตงต้ังโดยความเห็นชอบ     
ของ ก.จ.จ. และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ 

 ขอ 193 การเลื่อนและแตงต้ังผูดํารงตําแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับ               
ที่สูงขึ้นในองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเลื่อนและแตงต้ังไดเมื่อมีตําแหนงในระดับน้ันวาง โดยวิธี            
การคัดเลือกตามที่กําหนดในหมวด 4 วาดวยการคัดเลือก 

 ขอ 194 การเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบริหารระดับ 7 ใหเลื่อนและแตงต้ังได     
ตามหลักเกณฑ ดังน้ี  
                     (1)  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงต้ังตามที่กําหนดไว   
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 (2)  ตองไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ  
                    (3)  ไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงบริหารมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
                    (4)  ผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา 

 ขอ 195 การเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบริหารระดับ 8 ใหเลื่อนและแตงต้ังได     
ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 
 (1)  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงต้ังตามที่กําหนดไว     
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
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 (2)  ตองไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 8 
 (3)  ไดผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา 

 ขอ 196 การเลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงบริหารระดับ 9 ใหเลื่อนและแตงต้ัง           
ไดตามหลักเกณฑดังน้ี     
 (1)  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงต้ังตามที่กําหนดไว       
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 (2)  ตองไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นตํ่าของอันดับเงินเดือนในระดับ 9 
 (3)  ไดผานการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาในระดับดีขึ้นไป 

 ขอ 197 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแตงต้ังผู ดํารงตําแหนงบริหาร            
ใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับที่สูงขึ้นในองคการบริหารสวนจังหวัด ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ 
เง่ือนไขการคัดเลือกที่ กําหนดในหมวด 4 สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานใหใชแบบประเมินฯ          
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ      
องคการบริหารสวนจังหวัดที่กําหนดในหมวด 12 

 ขอ 198 การแตงต้ังผู ดํารงตําแหนงบริหารใหดํารงตําแหนงบริหารในระดับที่สูงขึ้น          
ในองคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 193 ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูสั่งเลื่อนและแตงต้ัง    
โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.และใหมีผลไมกอนวันที่ผานการคัดเลือก 

 ขอ 199 การกําหนดใหไดรับเงินเดือนสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด           
ที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใหขาราชการ        
องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับเงินเดือน ที่กําหนดในหมวด 3 

 ขอ 200 การเลื่อนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือมีคําสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟองรองคดีอาญาขึ้นแตงต้ัง       
ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ใหเลื่อนและแตงต้ังได ต้ังแตวันที่ผู บังคับบัญชาอาจเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแก           
ขาราชการผูน้ันไดเปนตนไป 

หมวด  10 
การเลื่อนขัน้เงินเดือน 

 ขอ 201 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน                         
ขาราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ     
ถือวาผูน้ันมีความชอบ จะไดรับบําเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือ                 
การไดเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามควรแกกรณี 

 ขอ 202 การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหผูบังคับบัญชา
พิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา 
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และ
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ    
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 ขอ 203 การเลื่อนขั้นเงินเดือนใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ที่อยูในหลักเกณฑ
ตามที่กําหนดในหมวดน้ี  ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณา 
 ในกรณีที่ ไม เลื่ อนขั้ น เ งิน เ ดือนใหข าราชการองคการบริหารส วนจั งห วัดผู ใ ด                
ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูน้ันทราบพรอมทั้งเหตุผลที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนให 

  *ขอ 204- ๒๑๙ 
ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่ พิมพไว ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ                     
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลว. 11 ก.พ. 255๔ ดังน้ี 
 ขอ ๑ ใหยกเลิกขอ ๒๐๔, ขอ ๒๐๕, ขอ ๒๐๖, ขอ ๒๐๗, ขอ ๒๐๘, ขอ ๒๐๙, ขอ ๒๑๐, 
ขอ ๒๑๑, ขอ ๒๑๒, ขอ ๒๑๓, ขอ ๒๑๔, ขอ ๒๑๕, ขอ ๒๑๖, ขอ ๒๑๗, ขอ ๒๑๘ และขอ ๒๑๙               
ของประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
 ขอ ๒ ประกาศกําหนดน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปนตนไป 
 ขอ ๓ ในประกาศกําหนดน้ี 
  “ป” หมายความวา ปงบประมาณ 
  “ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
  “ครึ่งปหลัง” หมายความวาระยะเวลาต้ังแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
  “ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังที่ผานมา 
แลวแตกรณี 
 ขอ ๔ ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
การปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปละสองครั้ง ตามเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดลําพูน กําหนด 
 ขอ ๕ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหเลื่อนปละสองครั้ง 
ดังน้ี 
  (๑) ครั้งที่หน่ึง เปนการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก 
โดยใหเลื่อนในวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน 
  (๒) ครั้งที่สอง เปนการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง 
โดยใหเลื่อนในวันที่ ๑ ตุลาคม ของปถัดไป 
 ขอ ๖ การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเลื่อนไดไมเกินขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังน้ัน 
 ขอ ๗ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งขั้นในแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 
  (๑) ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และ    
ดวยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ ๔ 
แลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 
  (๒) ในครึ่งปที่แลวมา ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือ 
ไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิด           
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ที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
  (๓) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน 
  (๔) ในครึ่งปแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
  (๕) ในครึ่งปที่แลวมาตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา     
สี่เดือน หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย   
  (๖) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
  (๗) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
  (๘) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและ       
สภาพทองทีอั่นเปนที่ต้ังของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 
  (๙) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสาม
วัน แตไมรวมถึงวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลา ดังตอไปน้ี 
   (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจจ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
 (ข) ลาคลอดซึ่ งไมจํา เปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมว าคราวเดียวหรือ         
หลายคราวรวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 
 (ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 
 (ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
 (จ) ลาพักผอน 
 (ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
 การนับจํานวนวันลาไมเกินย่ีสิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัว และ วันลาปวย     
ที่ไมใชวันลาตาม (๙) (ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ 
 ขอ ๘ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หน่ึงขั้นในแตละครั้งตองเปนผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ ๙ และ
อยูในหลักเกณฑประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการ ดังตอไปน้ีดวย 

 (๑) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดีย่ิงตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได 
 (๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือไดคนควาหรือประดิษฐ
สิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งเปนปะโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือ    
ไดรับรองใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐน้ัน 
 (๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสียงอันตรายมาก หรือ           
มีการตอสูเสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 
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 (๔)ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชน         
ตอทางราชการเปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 
 (๕) ปฏิบัติงานตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหน่ือย ยากลําบาก       
เปนพิเศษ และงานน้ันไดผลดีย่ิงเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
 (๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหทําภารกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงจนสําเร็จ     
เปนผลดียิ่งแกประเทศชาติ 
  ขอ ๙ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ ๗ 
และขอ ๘ ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนหรือผูไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล         
การปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ ๔ มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งหน่ึงและครั้งที่สอง     
โดยพิจารราประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับ     
การเปนขาราชการและขอควรพิจารณาอ่ืนๆของผูน้ัน แลวรายงานผลการพิจารณาน้ัน พรอมดวยขอมูล
ดังกลาวตอผูบังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหน่ึง ใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนือแตละระดับ       
ที่ไดรับรายงานเสนอความเห็นชอบพ ื่อประกอบพิจารณาของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดดวย 
  ขอ ๑๐ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานตามขอ ๗ (๙) ในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ เวนแตผูอยูในหลักเกณฑตามขอ ๗ (๕) 
หรือ (๖) หรือ (๗) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือนเปนเกณฑพิจารณา 
   ในกรณีที่ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดโอน เลื่อนตําแหนง สับเปลี่ยน
หนาที่ไปชวยราชการในหนวยราชการอ่ืน ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด 
หรือลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๗ (๙) (ช) ในครึ่งปที่แลวมาใหนําผลการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานของผูน้ันทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 
  ขอ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
พิจารณารายงานผลจากผู บังคับบัญชาตามขอ ๙ ถาเห็นวาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด                
ผูใดอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ ๗ และปฏิบัติตนเหมาะสม            
กับการเปนขาราชการใหเลื่อนขั้นเงินเดือนแกผูน้ันครึ่งขั้น ถาเห็นวาขาราชการผูน้ันมีผลการปฏิบัติงาน       
อยูในหลักเกณฑตามขอ ๘ ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูน้ันหน่ึงขั้น 
   ในกรณีที่ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ง
ปแรกไมถึงหน่ึงขั้น ถาในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนคร่ึงปหลัง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด            
ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปแรกกับครึ่งปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับ      
การเลื่อนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นสําหรับปน้ัน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจมีคําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือน 
รวมทั้งปของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ันเปนจํานวนหน่ึง หรือหลายประการ ดังตอไปน้ีดวย 
    (๑) ปฏิบัติงาตามหนาที่ไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม 
   (๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือไดคนควา หรือประดิษฐ
สิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการ 
   (๓) ปฏิบัติงานามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสียงอันตราย หรือมีการตอสู      
ที่เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิต 
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   (๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชน       
ตอทางราชการ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 
   (๕) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชน       
ตอทางราชการ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 
   (๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหน่ึงจนสําเร็จ      
เปนผลดีแกประเทศชาติ 
   ในกรณีที่ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑ
ที่ควรจะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกหน่ึงขั้น แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นใหได เพราะ      
มีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการน้ัน ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน       
หน่ึงขั้นอีก และไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวน้ัน นายกองคการบริหาร  
สวนจังหวัดอาจมีคําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูน้ันเปนจํานวนสองขั้นได 
  ขอ ๑๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปใหแกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ซึ่งในครึ่งปที่แลวมาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๗ (๙) (ช)                
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนไดครั้งละไมเกินครึ่งขั้นเมื่อผูน้ันกลับมาปฏิบัติหนาที่
ราชการ โดยใหสั่งเลื่อนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ควรจะไดเลื่อน ทั้งน้ี ใหมีการประเมินผละการปฏิบัติงาน               
ตามหลักเกณฑวิธีการที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
  ขอ ๑๓ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะนําเอาเหตุที่ขาราชการองคการบริหาร      
สวนจังหวัดผูใดถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟอง
คดีอาญามาเปนเหตุในการพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ันไมได 
  ขอ ๑๔ ในกรณีที่ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที ่   
หนักกวาโทษภาคทัณฑและถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่ง    
ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนมาแลวเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ จะสั่ง    
ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหน่ึงเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันน้ันไมได 
  ขอ ๑๕ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผล      
ทําใหการเลื่อนขั้นเงินเดือนขิงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไว        
ในประกาศกําหนดน้ีใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดผูน้ันเสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศกําหนดน้ี 
  ขอ ๑๖ ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดอยูในเกณฑที่จะได
เลื่อนขั้นเงินเดือนแตผูน้ันจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตะเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูน้ันเพ่ือประโยชน
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันที่ ๓๐ กันยายนของปที่จะพนจากราชการ 
  ขอ ๑๗ ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดอยูในเกณฑที่จะได
เลื่อนขั้นเงินเดือน แตผูน้ันถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ใหนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูน้ันเพ่ือประโยชนในการคํานวรบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผลในวันที่ 
ผูน้ันถึงแกความตาย 
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  ขอ ๑๘ ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไมอยูในเกณฑที่จะไดรับการเลื่อน    
ขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ ๗ เพราะเหตุที่เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทํางานสาย 
ตามที่กําหนด แตนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อน          
ขั้นเงินเดือนใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ัน ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนําเสนอ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจั งหวัด (ก .จ .จ . )  พรอมดวยเหตุผลเ พ่ือพิจารณา                    
เปนการเฉพาะราย ถาคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) เห็นชอบดวยจะสั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนได 
  ขอ ๑๙ ในวันที่ประกาศกําหนดน้ีใหใชบังคับ ถาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือน แตตองรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเพราะเหตุที่ไดมีแตคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา ทั้งน้ี           
ตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ประกาศกําหนดน้ีใชบังคับ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด    
มีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ันที่ไดรอไวทั้งหมด 
  ขอ ๒๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ สําหรับครึ่งปหลังของ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ประกาศกําหนดน้ีใช
บังคับ 

 ขอ 220 การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหดําเนินการ          
ตามขอ 202 โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ   
ที่กําหนดในหมวดน้ี และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดทุกตําแหนง ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดังกลาว 

 ขอ  221 ในการกําหนดโควตาการเลื่ อนขั้น เ งินเ ดือนกรณี พิ เศษ กําหนดวงเ งิน                   
ที่ใชในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการกําหนดเงินตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด    
ใหเปนไปตามที่ ก.จ. กําหนด  

 ขอ  222 ข าราชการองคการบริหารส วนจั งห วัดผู ใดถึ งแกความตาย  เ น่ืองจาก                  
การปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูน้ันเปนกรณีพิเศษ       
เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ ทั้งน้ี ใหนํากฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน
มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 ขอ  223 ใหผู บั งคับบัญชาช้ันตนของขาราชการองคการบริหารสวนจั งห วัดผู ถึ ง               
แกความตายเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ เปนผูมีหนาที่รายงาน และเสนอขอใหพิจารณาเลื่อน                
ขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ โดยรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ แลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง          
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ในการรายงานและการเสนอขอให พิจารณาเลื่อนขั้นเ งินเดือนเปนกรณี พิ เศษ            
ตามวรรคหน่ึง ใหกําหนดรายละเอียด ดังน้ี 
 (๑)  ช่ือขาราชการองคการบริหารสวนจั งห วัดผู ถึ งแกความตาย และประวั ติ               
การรับราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูถึงแกความตาย 
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 (๒)  รายงานเหตุที่ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผู น้ันถึงแกความตาย                     
เน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 (๓)  ความเห็นในการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน 
ในการคํานวณบําเหน็จ 
 (๔)  สําเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเก่ียวกับการตาย และสาเหตุการตาย 
 (๕)  เอกสารอ่ืน ๆ ที่มีความจําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณา  

 ขอ 224 เมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับรายงานดังกลาวแลว ใหนายก               
องคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง จํานวนไมเกิน 3 คน ประกอบดวย               
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือพิจารณารายงาน             
การขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของขาราชการผูถึงแกความตายเพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ 

 ขอ 225 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษตามขอ 223 โดยใหพิจารณา ดังน้ี 
 (๑)  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ันถึงแกความตาย เน่ืองจากการปฏิบัติ  
หนาที่ราชการ 
 (๒)  เหตุที่ทําใหถึงแกความตาย มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
ผูตาย หรือจากความผิดของผูตาย 
 (๓)  ความเห็นในการพิจารณาสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน 
ในการคํานวณบําเหน็จ 
 ขอ 226 เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาตามขอ 225 แลว ใหเสนอความเห็นในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูถึงแกความตายเปนกรณีพิเศษ เพ่ือประโยชน     
ในการคํานวณบําเหน็จ ตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือพิจารณา 
 ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเ งินเดือน            
กรณีพิเศษและความเห็นตามวรรคหน่ึง ให  ก.จ.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 ขอ 227 การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการองคการบริหาร        
สวนจังหวัดผูถึงแกความตายเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนผูมีอํานาจสั่งตามมติของ ก.จ.จ. ตามขอ 226 โดยใหมีผลเพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จเทาน้ัน 
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หมวด  11 
ระเบยีบเกี่ยวกบัการบรหิารและการปฏบิตัิงาน 

 ขอ 228 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดสวนราชการเพ่ือรองรับอํานาจหนาที่      
ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอน        
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกฎหมายอ่ืนที่ กําหนดอํานาจหนาที่ใหแก      
องคการบริหารสวนจังหวัด 
 ในการกําหนดโครงสรางสวนราชการตามวรรคหน่ึง ใหคํานึงถึงความตองการ และ               
ความเหมาะสมขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหมีการแบงสวนราชการดังตอไปน้ี 

   (1)  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
   (2)  กอง หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืน 

 ใหสวนราชการตาม (1) มีฐานะเปนกอง 
 ขอ 229 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการที่ เรียก         
ช่ืออยางอ่ืนตามขอ 228 วรรคสอง (2)ซึ่งถือวาเปนสวนราชการที่มีความจําเปนในการบริหารราชการของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังน้ี 

   (1)  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
   (2)  กองแผนและงบประมาณ 
   (3)  กองคลัง 
   (4)  กองชาง 
   (5)  หนวยตรวจสอบภายใน 

                      ใหสวนราชการตาม (5) เปนสวนราชการที่มีฐานะตํ่ากวากอง โดยใหขึ้นตรงตอปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด  
 ขอ 230 ภายใตบังคับขอ 228 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจประกาศกําหนดกอง หรือ
สวนราชการอ่ืนไดตามความเหมาะสม และความจําเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยความเห็นชอบ  
ของ ก.จ.จ.  
 ขอ 231 ในการประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการตามขอ 230 ใหองคการบริหาร    
สวนจังหวัด จัดทําเปนประกาศองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ     
ของกองหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนภายในกรอบที่กําหนด ดังน้ี 
  (๑) สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการ
ทั่วไปขององคการบริหารสวนจังหวัด และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใด     
ในองคการบริหารสวนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการ           
ในองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนจังหวัด 
  (๒) กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงาน   
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด การประชุมกรรมการตาง ๆ ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
การจัดทําระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือกรรมการตาง ๆ ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด งานเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย 
ขอบังคับการประชุม การต้ังกระทูถาม ขอซักถามของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด งานระเบียบ           
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การทะเบียนประวัติและสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ
และ  ที่ไดรับมอบหมาย 
  (๓) กองแผนและงบประมาณ มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและ
แผนงานการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด         
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการ 
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป การตรวจ
ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดระบบขอมูลขององคการบริหารสวนจังหวัด และ       
งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 
  (๔) กองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน              
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง    
คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรร
เงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย    
งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนจังหวัดและงานอ่ืน ๆ    
ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 
  (๕) กองชาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล
ทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ         
การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง 
การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับ
แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล นํ้ามันเช้ือเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของและ  
ที่ไดรับมอบหมาย 
  (๖) หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการตรวจสอบบัญชี 
เอกสารการเบิกจาย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบ
พัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินและการหาประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหาร      
สวนจังหวัด และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอ 232 การกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
กองหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่ องคการบริหารสวนจังหวัดประกาศจัดต้ังขึ้นใหกําหนดใหครอบคลุม
ภารกิจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามที่กฎหมายกําหนดหรือภารกิจหนาที่ที่องคการบริหาร     
สวนจังหวัดตองปฏิบัติ และการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาวตองมีความชัดเจนและไมซ้ําซอน
ระหวางกองหรือสวนราชการตาง ๆ ในองคการบริหารสวนจังหวัด น้ัน 

 ขอ 233 การแบงสวนราชการภายในสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด กอง หรือ     
สวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืน ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําเปนประกาศองคการบริหารสวนจังหวัด
จัดแบงสวนราชการภายในไดตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละองคการบริหารสวนจังหวัด ดังน้ี
  (๑) การจัดแบงสวนราชการภายใน ใหพิจารณาจัดแบงตามความเหมาะสม และ        
ความจําเปนตามภารกิจหนาที่และปริมาณงานของสวนราชการน้ัน โดยจัดแบง ฝาย กลุมหรือช่ืองานอ่ืนใด  
เปนจํานวนเทาใดตามที่เห็นสมควรและเปนที่เขาใจไดถึงภารกิจหนาที่ของฝายหรือกลุมงานน้ัน 
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  (๒) การกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการภายในที่ไดจัดแบงน้ัน
จะตองกําหนดใหมีความชัดเจน ไมซ้ําซอนกับสวนราชการอ่ืน และตองอยูภายในกรอบอํานาจหนาที่            
ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการน้ัน 

 ขอ 234 การประกาศกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด กําหนดอํานาจ    
หนาที่ความรับผิดชอบของสวนราชการ และการจัดแบงสวนราชการภายใน ตามขอ 231 และขอ 233        
ใหองคการบริหารสวนจังหวัด จัดทําเปนรางประกาศองคการบริหารสวนจังหวัด แลวเสนอให  ก.จ.จ.         
ใหความเห็นชอบ เมื่อ  ก.จ.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบแลว ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลงนาม     
ในประกาศใชบังคับตอไป 

 ขอ 235 การจัดต้ังกองหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนขึ้นใหม เพ่ือรองรับภารกิจหนาที่
ขององคการบริหารสวนจังหวัด หรือการปรับปรุงการกําหนดสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด     
ซึ่งมีการจัดต้ังกอง หรือสวนราชการขึ้นใหม ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เสนอเหตุผลความจําเปน และ       
รางประกาศองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนดกองหรือสวนราชการขึ้นใหม เพ่ือให ก.จ.จ. พิจารณา         
ใหความเห็นชอบ โดยใหมีรายการ ดังน้ี 
  (๑) เหตุผล ความจําเปนที่ตองจัดต้ังกองหรือสวนราชการขึ้นใหม 
  (๒) ช่ือกองหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืน 
  (๓) อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการ น้ัน 
  (๔) ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติตามขอ (3)คุณภาพและปริมาณงานถึงขนาดตอง         
จัดต้ังเปนหนวยงานระดับ กองและกําหนดอัตรากําลังขาราชการในสวนราชการน้ัน 
  (๕) รางประกาศองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนดสวนราชการที่ปรับปรุงใหม             
โดยกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของกองหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนและการจัดแบง            
สวนราชการภายในตามขอ 234 
 ในการพิจารณาของก .จ .จ .ใหคํานึงถึงภารกิจอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ               
องคการบริหารสวนจังหวัดตามที่กฎหมายกําหนดลักษณะงานคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และ           
ความจําเปนความเหมาะสม ตลอดทั้งอัตรากําลังของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และงบประมาณ        
คาใชจายตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 ขอ 236* เมื่อคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ.) ไดพิจารณาและ
มีมติใหความเห็นชอบในการรองขอจัดต้ังหรือปรับปรุงการกําหนดสวนราชการตามขอ ๒๓๕ แลว ใหเสนอ    
ขอความเห็นชอบในการกําหนดตําแหนงใหมและการกรอบอัตรากําลังในกองหรือสวนราชการน้ัน             
ตอคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยใหจัดสง
รายละเอียดตามรายการในขอ ๒๓๕ (๑) – (๕) พรอมทั้งกรอบอัตรากําลังขาราชการในกองหรือสวนราชการ  
ที่จัดต้ังใหมและตารางวิเคราะหภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลกอนและหลังการจัดต้ังกองหรือ     
สวนราชการใหมประกอบการพิจารณา 

 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดประกาศกําหนดกองหรือสวนราชการที่จัดต้ังใหม และ   
กรอบอัตรากําลังที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.จ) และ
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) ในคราวเดียวกัน   
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(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว โดยขอ 236 ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง แกไขประกาศ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ    
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545  ลว. 14  มี.ค.  2549) 

 ขอ 237 อํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรองนายกองคการ                
บริหารสวนจังหวัดในการควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด                        
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ขอ 238 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด ใหปลัดองคการ                  
บริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
 (1)  รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจําในองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติ
ราชการประจําปของสวนราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามนโยบายของนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด รวมทั้งกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหาร
สวนจังหวัด 
 (2)  เปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและลูกจางของ
องคการบริหารสวนจังหวัด รองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ในการปฏิบัติราชการของปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด จะใหมีรองปลัดองคการ            
บริหารสวนจังหวัดเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวย ก็ได 
 ในกรณีที่มีรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด    
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ใหรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจหนาที่ตามที่ปลัดองคการบริหาร        
สวนจังหวัดมอบหมาย 

 ขอ 239 ในสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด มีหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหาร     
สวนจังหวัดคนหน่ึง เปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง และรับผิดชอบในการปฏิบัติ             
ราชการของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน 
 ขอ 240 ในกองหรือสวนราชการที่ เรียกช่ืออยางอ่ืน มีผู อํานวยการกองหรือหัวหนา             
สวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนคนหน่ึงเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง และรับผิดชอบ        
ในการปฏิบัติราชการของกองหรือสวนราชการน้ัน 

 ขอ  241 ภายใต บั งคับกฎหมายว าด วยองคการบริหารสวนจั งห วัด  การกําหนด               
ใหตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงใดที่มิไดกําหนดไวตามประกาศน้ี บังคับบัญชา    
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในสวนราชการใด ฐานะใด ใหเปนไปตามที่นายกองคการบริหาร             
สวนจังหวัดมอบหมายโดยทําเปนหนังสือ    

 ขอ 242 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบอํานาจในการสั่ ง การอนุญาต                       
การอนุมัติ หรือการปฏิบัติกิจการที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย
ใด ใหผูดํารงตําแหนงใดในองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนก็ได ทั้งน้ี ใหเปนไป ตามกฎหมาย  
วาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 
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 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด อํานาจในการสั่ง การอนุญาต  
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการ        
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ    
ขอบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ัน มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน 
หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงน้ันอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการ
แทนได ดังน้ี 
 (1)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดอาจมอบใหรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืน 
 (2)  ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืน อาจมอบใหขาราชการ
ในกองหรือสวนราชการน้ัน  

 การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตามวรรคสองใหทําเปนหนังสือ 

 ขอ 243 เมื่อมีการมอบอํานาจตามขอ 242 โดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่            
ตองรับมอบอํานาจน้ัน และจะมอบอํานาจน้ันใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนตอไปไมได 

 ขอ 244 ในการมอบอํานาจตามขอ 242 วรรคสอง (1) และ (2) ใหผูมอบอํานาจพิจารณา
ถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบ        
ตามสภาพของตําแหนงของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาที่ที่ ไดรับมอบอํานาจ          
ตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว 
 เมื่อไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาที่ กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการ           
ของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 

 ขอ 245 การรักษาราชการแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ในกรณีที่นายก                  
องคการบริหารสวนจังหวัดไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได ให เปนไปตามกฎหมายวาดวย                
องคการบริหารสวนจังหวัด  

 ขอ 246 ภายใต บังคับกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด ในกรณีที่ ไมมี                       
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
เปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดหลายคน ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
แตงต้ังรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดคนใด คนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนง      
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
แตงต้ังขาราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนา      
สวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนเปนผูรักษาราชการแทน 
 ในกรณีที่ไมมีรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได    
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะแตงต้ังขาราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา
ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนเปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

 ขอ 247* ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด ในกรณีที่ไมมีผูดํารง   
ตําแหนงผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืน หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได   
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดในกองหรือสวนราชการน้ัน 
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คนใดคนหน่ึงที่เห็นสมควรใหเปนผูรักษาราชการแทนได แตเพ่ือความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการในกองหรือสวนราชการน้ัน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงต้ังขาราชการคนใดคนหน่ึง     
ซึ่งดํารงตําแหนงไม ตํ่ากวาผู อํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่ เรียกช่ืออยางอ่ืน เปนผูรักษา           
ราชการแทนก็ได 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว โดยขอ 247 ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและ
เ ง่ือนไขเ ก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด  (ฉบับที่  3)  พ.ศ  .2546                 
ลว.  15  ต.ค.  2546) 

 ขอ 248 ใหผูรักษาราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 
 ในกรณีที่มีผูดํารงตําแหนงใด หรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงน้ันมอบหมาย         
หรือมอบอํานาจใหผู ดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่              
เชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 
 ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแตงต้ังใหผู ดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจ                    
หนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทน มีอํานาจหนาที่ เปนกรรมการ หรือ                       
มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงน้ันในการรักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนดวย                
แลวแตกรณ ี

 ขอ 249 การเปนผูรักษาราชการแทนตามที่กําหนดในประกาศน้ี  ไมกระทบกระเทือน
อํานาจนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่จะแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
อ่ืน เปนผูรักษาราชการแทนตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูตามกฎหมาย 
 ในกรณีที่มีการแตงต้ังผูรักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง ใหผู ดํารงตําแหนงรอง          
พนจากความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาที่ผูไดรับการแตงต้ังตามวรรคหน่ึงเขารับหนาที่ 

  

 ขอ 250 ในกรณีที่ ตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงอ่ืนวางลง               
หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติราชการได และเปนกรณีที่มิไดมีการกําหนดไวเก่ียวกับการปฏิบัติ   
ราชการแทนและการรักษาราชการแทน ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจสั่งใหขาราชการ  
องคการบริหารสวนจังหวัดที่เห็นสมควรโดยใหพิจารณาถึงความรูความสามารถ ความเหมาะสม และ         
เปนประโยชนตอทางราชการสูงสุด ใหรักษาการในตําแหนงน้ันได 
 ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหน่ึง ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการน้ัน             
ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือ             
คําสั่งผูบังคับบัญชาแตงต้ังใหผูดํารงตําแหนงน้ัน เปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาที่ใด ก็ใหผูรักษาการ         
ในตําแหนงทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่อยางน้ัน ในระหวางที่รักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี 
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หมวด  12 
กิจการอันเกี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคล 

สวนที่ 1 
การสั่งขาราชการประจําองคการบรหิารสวนจังหวัด 

 ขอ 251 ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.มีอํานาจ              
สั่ งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหประจําองคการบริหารสวนจังหวัดเปนการช่ัวคราว                 
โดยใหพนจากตําแหนงหนาที่เดิมได ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน ดังตอไปน้ี 
 (1)  เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัย
วากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  เวนแตเปนความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกรณีที่ถูกฟองน้ัน พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตาง     
ใหและถาใหผูน้ันคงอยูในตําแหนงหนาที่เดิมตอไปจะเปนอุปสรรคตอการสืบสวนสอบสวน หรืออาจเกิดการ
เสียหายแกราชการ 
 (2)  เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกระทําหรือละเวนกระทําการใดจนตอง 
คําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิดอาญา  และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏ
ตามคําพิพากษาถึงที่สุดน้ันไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําหรือละเวนกระทําการน้ันเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง 
 (3)  เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ และ 
ผูบังคับบัญชาไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร  และการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ
น้ันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
 (4)  เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและ          
ไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการ
สอบสวนตามหลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ
และการรองทุกขและไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 
 (5)  เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีกรณีถูกแตงต้ังคณะกรรมการขึ้น       
ทําการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม
สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (6)  เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีกรณีถูกแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นทํา     
การสอบสวน หรือมีการใชสํานวนการสอบสวนพิจารณาดําเนินการในกรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัย
วาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการ บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตน ไมเหมาะสม    
กับตําแหนงหนาที่ราชการหรือมีกรณีที่ปรากฏชัดแจงตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย การรักษาวินัย และ  
การดําเนินการทางวินัย 
 (7)  เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูดํารงตําแหนงใดมีกรณีถูกกลาวหา หรือ  
มีกรณีเปนที่สงสัยวามีพฤติการณไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงน้ันซึ่งผูบังคับบัญชาได
สืบสวนแลวเห็นวากรณีมีมูล และถาใหผูน้ันคงอยูในตําแหนงเดิมตอไปอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 
 (8)  เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานใน
องคการระหวางประเทศ 
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 (9)  เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสซึ่งไป
ปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ 
 (10) เมื่อขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับทุนรัฐบาลหรือทุนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดใหไปศึกษาหรือฝกอบรมในประเทศ  หรือตางประเทศ 
 (11) กรณี อ่ืนที่มี เหตุผลความจํา เปนพิเศษเพ่ือประโยชนแกราชการโดยไดรับ         
ความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. 

 ขอ 252 ในการเสนอขอให ก.จ.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบการสั่งขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดใหประจําองคการบริหารสวนจังหวัด ใหแสดงรายละเอียดในคําเสนอขอ ดังตอไปน้ี 
 (1)  คําช้ีแจง เหตุผลความจําเปนและประโยชนแกราชการ  และระยะเวลาที่จะสั่ง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหประจําองคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งน้ี ตองไมเกินหกเดือน           
เวนแตการสั่งประจําองคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 251 (8) (9) และ (10) ใหสั่งไดไมเกินระยะเวลา     
ที่ผูน้ันไดรับอนุญาตใหลา 
 (2)  หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่จะมอบหมายแกผูถูกสั่งใหประจํา
องคการบริหารสวนจังหวัด ยกเวนกรณีตามขอ 251 (8) (9) และ (10) 

 ขอ 253 การสั่งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหประจําองคการบริหารสวนจังหวัด    
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งไดตามมติของ ก.จ.จ.เปนเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ถูกสั่งใหประจํา 
เวนแต กรณีสั่งประจําองคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 251 (8) (9) และ (10) ใหสั่งไดไมเกินระยะเวลาที่ 
ผูน้ันไดรับอนุญาตใหลา 
 เมื่อมีการสั่งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดใหประจําองคการบริหาร         
สวนจังหวัดแลว และถานายกองคการบริหารสวนจังหวัด เห็นวายังมีเหตุผลความจําเปนพิเศษที่จะตอง       
สั่งใหผูน้ันประจําตอไปอีกเกินกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ ก.จ.จ.ไดอีก          
ไมเกินหน่ึงป ทั้งน้ี ใหขอขยายเวลากอนวันครบกําหนดเวลาเดิมไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตกรณีที่มีเหตุผล
ความจําเปนพิเศษ อาจขอความเห็นชอบขยายเวลาตอ ก.จ.จ. กอนวันครบกําหนดเวลาเดิมนอยกวาสามสิบวัน
ได 
 การขอความเห็นชอบขยายเวลาตามวรรคสองให นําความขอ 252(1)และ (2)             
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ 254 ในการเสนอขอให ก.จ.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบการสั่งขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดใหประจําองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับกรณีมีเหตุผลความจําเปนตามขอ 251 (8) (9) 
(10) หรือ (11) หากองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นวา เพ่ือประโยชนตอการบริหารราชการขององคการ
บริหารสวนจังหวัด และใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานทดแทนในตําแหนงผูที่ถูกสั่งใหประจําองคการบริหาร       
สวนจังหวัด ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการตามขอ 252 (1) และ (2) และใหเสนอขอกําหนด
ตําแหนงประจําองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ิมใหม เพ่ือรองรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ผูถูกสั่ง
ใหประจําดังกลาวเปนการเฉพาะตัว โดยใหกําหนดเปนเง่ือนไขวา หากตําแหนงประจํา องคการบริหาร      
สวนจังหวัดวางลงใหยุบเลิกตําแหนงได   
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 สําหรับการสั่งประจําองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคหน่ึง เมื่อ ก.จ.จ.พิจารณาให
ความเห็นชอบแลว ให ก.จ.จ. เสนอเรื่องการขอกําหนดตําแหนงประจําองคการบริหารสวนจังหวัดพรอมดวย
เหตุผลความจําเปนในการสั่งขาราชการผูน้ันประจําองคการบริหารสวนจังหวัด ให ก.จ. ใหความเห็นชอบกอน   
 เมื่อ ก.จ.จ. และ ก.จ.ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตามวรรคสองแลว ใหนายกองคการ     
บริหารสวนจังหวัดสั่งขาราชการผูน้ันใหประจําองคการบริหารสวนจังหวัด ตามความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และ
ใหนําความที่กําหนดในขอ 253  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ 255 เมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งผูใดใหประจําองคการบริหารสวนจังหวัด  
โดยมีเหตุผลความจําเปนในกรณีใดแลว เมื่อหมดความจําเปนหรือครบกําหนดเวลาตามขอ 253               
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. สั่งใหผูน้ันดํารงตําแหนงเดิม หรือแตงต้ัง          
ใหดํารงตําแหนงในระดับเดียวกับที่ผูน้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ัน 

 ขอ 256 การใหพนจากตําแหนง การใหไดรับเงินเดือน การแตงต้ัง การเลื่อนขั้นเงินเดือน    
การดําเนินการทางวินัย และการใหออกจากราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ถูกสั่ง          
ใหประจําองคการบริหารสวนจังหวัดใหถือเสมือนวาผูถูกสั่งน้ันดํารงตําแหนงเดิม 

สวนที่ 2 
การสั่งขาราชการไปชวยปฏบิตัริาชการ 

 ขอ 257 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจสั่งใหขาราชการองคการบริหาร             
สวนจังหวัดในสวนราชการหน่ึงไปชวยปฏิบัติราชการในอีกสวนราชการหน่ึงในองคการบริหารสวนจังหวัด       
เดียวกันเปนการช่ัวคราวได โดยไมขาดจากหนาที่ในตําแหนงเดิม 
 การสั่งใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดใหไปชวยปฏิบัติราชการตามวรรคหน่ึง      
ใหคํานึงถึงภารกิจ หนาที่ที่ตองไปปฏิบัติมีความเหมาะสม สอดคลองกับความรูความสามารถ และ           
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูน้ันดวย 
 ขอ 258 หามมิใหสั่งขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไปชวยปฏิบัติราชการ             
ในองคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืน               
เวนแตกรณีมีความจําเปนและสําคัญอยางย่ิง เพ่ือประโยชนของทางราชการโดยรวม นายกองคการบริหาร   
สวนจังหวัด อาจสั่งใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไปชวยปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนจังหวัด
อ่ืน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืนได โดยใหพิจารณาถึงผลกระทบ    
ที่อาจเกิดความเสียหายกับองคการบริหารสวนจังหวัดตนสังกัดเปนหลัก และตองอยูภายใตเง่ือนไขดังน้ี          
 (๑)  องคการบริหารสวนจังหวัดและหนวยงานที่จะขอยืมตัวขาราชการองคการบริหาร  
สวนจังหวัดไดทําความตกลงกันโดยทําเปนหนังสือ 
 (๒)  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูที่จะถูกสั่งใหไปชวยปฏิบัติราชการจะตอง
สมัครใจที่จะไปชวยปฏิบัติราชการในหนวยราชการอ่ืนน้ัน โดยมีหนังสือยินยอม 
 (๓)  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผู น้ันตองเปนผูมีความรูความสามารถ           
ในงานตามภารกิจที่ไปชวยปฏิบัติราชการน้ัน และตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของตําแหนงผูน้ันดวย 
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 (๔)  การสั่งขาราชการใหชวยปฏิบัติราชการ ใหสั่งไดเปนการช่ัวคราวครั้งละไมเกิน         
6 เดือน และในกรณีเดียวกันใหสั่งชวยปฏิบัติราชการไดไมเกิน 2 ครั้ง และเมื่อครบกําหนดแลวใหสงตัว
ขาราชการผูน้ันคืนองคการบริหารสวนจังหวัดตนสังกัดโดยเร็ว 

 ขอ 259 การขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงาน                     
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืนมาชวยปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนจังหวัด                     
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด  

สวนที่ 3 
การพฒันาขาราชการ 

 ขอ 260 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ        
เปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดกอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของ               
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของขาราชการในระบอบประชาธิปไตย         
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนขาราชการที่ดี  

 ข อ  261 ก า ร พั ฒ น า ข า ร า ช ก า ร อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด  ต า ม ข อ  260                     
ตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่ ก.จ.กําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือ การพัฒนาตนเองก็ได 

 หากองคการบริหารสวนจังหวัดมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลอง           
กับความจําเปนในการพัฒนาของแตละองคการบริหารสวนจังหวัดก็ใหกระทําได ทั้งน้ี องคการบริหาร          
สวนจังหวัดที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่ ก.จ.กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตร               
ตามความจําเปนที่องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสมตอไป 

 ขอ 262 การพัฒนาเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดสามารถ
เลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได เชน การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา และการฝกภาคสนาม 

 ขอ 263 การพัฒนาน้ี อาจกระทําไดโดยสํานักงาน ก.จ .องคการบริหารสวนจังหวัด         
ตนสังกัด หรือสํานักงาน ก.จ. รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดตนสังกัด หรือองคการบริหารสวนจังหวัด    
ตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนก็ได 

 ขอ 264 การดําเนินการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดบรรจุใหมน้ี ใหกระทํา
ภายในระยะเวลาที่ขาราชการน้ันยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการขอ 265 การพัฒนาขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดบรรจุใหมใหดําเนินการ  ดังน้ี 
 (1)  การปฐมนิเทศ ใหกระทําในระยะแรกของการบรรจุเขารับราชการ 
 (2)  หลักสูตรการพัฒนา ที่ ให เปนไปตามหลักสูตรที่  ก .จ .กําหนด ประกอบดวย        
การพัฒนาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับขาราชการบรรจุใหม และการพัฒนาเก่ียวกับงาน        
ในหนาที่ความรับผิดชอบตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
 (3)  การเลือกวิธีการพัฒนาขาราชการ ใหเลือกวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือ หลายวิธีการ
ควบคูกันไป แลวแตความเหมาะสมของแตละองคการบริหารสวนจังหวัด เชน การงบประมาณ สื่อการ
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ฝกอบรม วิทยากร ระยะเวลา กําลังคนที่รับผิดชอบการฝกอบรม และกําหนดกลุมเปาหมายที่จะเขารับการ
อบรม 
 (4)  ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจน
ทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา และติดตามการนําผลไปใชในการปฏิบัติงาน 

 ขอ  266 ใหผู บั งคับบัญชามีหนาที่ พัฒนาผูอ ยู ใต บังคับบัญชา  เ พ่ือเ พ่ิมพูนความรู           
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

 ขอ 267 ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผูใตบังคับบัญชาที่เพ่ิงยายหรือโอนมาดํารง
ตําแหนง ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน 

 ขอ 268 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาน้ัน ผูบังคับบัญชาอาจเปนผูดําเนินการเอง หรือ         
มอบหมายใหสํานักงาน ก.จ. หรือผูที่เหมาะสมดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกับสํานักงาน ก.จ.หรือ        
สวนราชการ หนวยงานอ่ืนที่องคการบริหารสวนจังหวัดเห็นสมควร โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา  
ผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม ซึ่งอาจใชวิธีการฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ โดยพิจารณา
ดําเนินการตามความจําเปนในการพัฒนาจากการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคลหรือขอเสนอของผูใตบังคับบัญชาเอง 

 ขอ 269 การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาน้ัน ตองพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก 
 (1)  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
โดยทั่วไป เชน สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ  
 (2)  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหน่ึงตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง   
 (3)  ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารคน เชน 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
 (4)  ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี สงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย 
 (5)  ด านคุณธรรม  และจริยธรรม  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม                
ในการปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    
อยางมีความสุข 

 ขอ 270 ขั้นตอนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา แบงไดดังน้ี 
 (๑)  การเตรียมการและการวางแผน ใหกระทําดังน้ี 
 (ก)  การหาความจําเปนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาแตละคน หมายถึง การศึกษา
วิเคราะหดูวา ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
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 (ข)  ประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงานดานความรูและ
ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดาน คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 (2)  การดําเนินการพัฒนา ใหกระทําดังน้ี 
 (ก)  การเลือกวิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบังคับบัญชาไดขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาจากการหาความ จําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูล
เหลาน้ันมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องที่ผูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา ไดแก 
ผูใตบังคับบัญชาที่สมควรจะไดรับการพัฒนามีใครบาง  และแตละคนสมควรจะไดรับการพัฒนาในเรื่องอะไร 
ตอจากน้ันก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย อาจเปนวิธีการที่ดําเนินการไดในขณะปฏิบัติงาน 
เชน การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน การใหคําปรึกษา หรืออาจเปนวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ เชน การฝกอบรม 
การศึกษาดูงาน เปนตน 
 (ข)  วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูใตบังคับบัญชา     
โดยเลือกใชวิธีการพัฒนาไดหลายวิธีดวยกัน เชน การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกยาย
หนาที่ การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง การสงไปศึกษาดูงาน การฝกอบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการสัมมนา  เปนตน 
 (3)  ขั้นการทดลองปฏิบัติ ใหกระทําดังน้ี 
 (ก)  ใหทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มตนจากงานที่งาย ๆ กอน แลวคอยใหทํางานที่ยากขึ้น
ตามลําดับ 
 (ข)  ใหผูบังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการทํางาน เพ่ือตรวจสอบดูวา
ผูใตบังคับบัญชาเขาใจและเรียนรูวิธีการทํางานมากนอยเพียงใด 
 (ค) ชวยแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาดตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยควรคํานึงถึง            
สิ่งเหลาน้ีดวยคือ หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณใหยกยองชมเชยกอนที่จะแกขอผิดพลาด ใหผูเขารับการสอน
แกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง อยาแกไขขอผิดพลาดใหเกินขอบเขต อยาแกไขขอผิดพลาดตอหนาผูอ่ืน และ  
อยาดวนตําหนิผูเขารับการสอนเร็วเกินไป 
 (ง)  กระตุนและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหมีกําลังใจและมีความเช่ือมั่น         
ในตัวเองที่จะเรียนรูงานตอไป 
 (จ)  ใหดําเนินการสอนตอไปเรื่อย ๆ จนแนใจไดวาผูใตบังคับบัญชาไดเรียนรูและสามารถ
ปฏิบัติงานน้ันไดถูกตองจึงยุติการสอน 
 (4) ขั้นตอนติดตามผลใหกระทําดังน้ี 
 (ก)  มอบหมายงานใหปฏิบัติดวยตนเอง  
 (ข)  เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได ในกรณีที่มีปญหา 
 (ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และคอย ๆ ลดการตรวจสอบลง     
เมื่อผูบังคับบัญชาแนใจวา ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ไดรับการสอนไดถูกตอง 
 (ง)  แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนที่ผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติไดดี  และสวนที่ยังตองปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสรางความเช่ือมั่นในตัวเอง และแกไขขอบกพรอง
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสมบูรณย่ิงขึ้น 
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 ขอ 271 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด จัดทําแผนการพัฒนาขาราชการองคการ           
บริหารสวนจังหวัด เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่
ราชการในตําแหนงน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ในการจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการตามวรรคหน่ึง ตองกําหนดตามกรอบของ         
แผนแมบทการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ ก.จ.กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนา
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร     
สวนจังหวัดน้ัน 

 ขอ 272 ในการจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ประกอบดวย 
 (๑)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   เปนประธานกรรมการ 
 (๒)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   เปนกรรมการ 
 (๓)  ผูอํานวยการกอง และหัวหนาสวนราชการอ่ืน    เปนกรรมการ 
 (๔)  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด    เปนกรรมการและเลขานุการ
 ขอ 273 แผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด อยางนอยตอง                  
ประกอบดวย 
 (๑)  หลักการและเหตุผล 
  (๒)  เปาหมายการพัฒนา 
  (๓)  หลักสูตรการพัฒนา 
  (๔)  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
  (๕)  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
  (๖)  การติดตามและประเมินผล 
 ขอ 274 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เปนการหาความจําเปน                 
ในการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนา                          
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงตางๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนงตามที่กําหนด        
ในสวนราชการตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัด ตลอดทั้งความจําเปนในดานความรู
ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
ดานการบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม  
 ขอ 275 เปาหมายในการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตองกําหนดใหมี 
ความชัดเจน และครอบคลุมขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดทุกตําแหนง โดยกําหนดใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตองไดรับ  
การพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา 3 ปของแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ขอ 276 หลักสูตรการพัฒนา สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดแตละตําแหนง
ตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหน่ึงหรือหลายหลักสูตร  ดังน้ี 

(1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
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(4) หลักสูตรดานการบริหาร 
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 ขอ 277 วิธีการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ดําเนินการเอง หรืออาจมอบหมายสํานักงาน ก.จ.หรือผูที่เหมาะสมดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกับ
สํานักงาน ก .จ .สวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธี ก็ได                 
ตามความจําเปน ความเหมาะสม ดังน้ี 

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝกอบรม  
(3) การศึกษา หรือดูงาน 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

 ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตองกําหนดให            
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร 

 ขอ 278 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดตองจัดสรร
งบประมาณสําหรับการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาขาราชการองคการ  
บริหารสวนจังหวัดอยางชัดเจน แนนอน เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอ 279 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดตองจัดใหมีระบบ
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือใหทราบถึง
ความสําเร็จของการพัฒนา ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับ              
การพัฒนา  

 ขอ 280 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหาร          
สวนจังหวัดตามขอ 271 แลวเสนอให ก.จ.จ.พิจารณาใหความเห็นชอบ  
 ในการพิจารณาของ ก .จ .จ .ตามวรรคหน่ึง ให  ก .จ .จ .พิจารณาถึงความจํา เปน               
ในการพัฒนา กลุมเปาหมายที่เขารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา
งบประมาณที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรสําหรับการพัฒนา เมื่อ ก.จ.จ.พิจารณามีมติเห็นชอบแลว      
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดประกาศใชบังคับเปนแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตอไป 

 เมื่อครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหาร         
สวนจังหวัด 3 ป แลว ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหาร 
สวนจังหวัดตาม ขอ 271 เปนระยะเวลา 3 ป ในรอบถัดไป ทั้งน้ี ใหเปนไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดดวย 

 ขอ 281 ในการพิจารณาของ ก.จ.จ. ตามขอ 280 หาก ก.จ.จ.เห็นวาแผนการพัฒนา                   
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดยังไมเหมาะสม ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการปรับปรุง 
แผนการพัฒนาขาราชการดังกลาวตามความเห็นของ ก.จ.จ.หากองคการบริหารสวนจังหวัดมีความเห็นวา
แผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีความเหมาะสมแลว และไดแจงยืนยันแผนการพัฒนา
ขาราชการ ตอ ก.จ.จ. ให ก.จ.จ.เสนอเรื่องพรอมความเห็นให ก.จ. พิจารณา 
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 ผลการพิจารณาของ ก.จ.ตามวรรคหน่ึง เปนประการใด ให ก.จ.จ.และองคการบริหาร
สวนจังหวัดดําเนินการตามความเห็นของ  ก.จ.   

 ขอ 282 ให ก.จ.จ.ตรวจสอบและกํากับดูแลใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการ          
พัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตามแผนการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด            
ที่ไดประกาศใชบังคับ ทั้งน้ี องคการบริหารสวนจังหวัดตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการ           
ตามแผนการพัฒนาขาราชการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอ 283 การพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยการใหไปศึกษาเพ่ิมเติม          
ในประเทศ หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู ดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา        
ในประเทศโดยใชเวลาในการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 ขอ 284 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไปศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
 การใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามวรรคหน่ึง   
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาถึงอัตรากําลังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีอยู      
โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียหายแกราชการและไมตองต้ังอัตรากําลังเพ่ิม 

 ขอ 285 ขาราชการที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
 (๑)  เปนผูที่พนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 
 (๒)  ผูไปศึกษาขั้นตํ่ากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 35 ป ผูไปศึกษาขั้นปริญญาตรี       
ตองมีอายุไมเกิน 40 ป ผูไปศึกษาขั้นที่สูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน45 ปนับถึงวันเริ่มตนเปด        
ภาคการศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.จ.จ. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 (๓)  เปนผูที่ผู บังคับบัญชาต้ังแตผู อํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปรับรองวา          
เปนผูที่มีความประพฤติดี และต้ังใจปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 (๔)  เปนผูไมอยูในระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟองคดีอาญา เวนแต
กรณีถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศกําหนดการเลื่อนขั้น
เงินเดือนสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (๕)  สําหรับผูที่เคยไดรับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศน้ี หรือระเบียบอ่ืนมาแลวจะตอง
กลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 ขอ 286 การใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ           
ใหพิจารณาตามแนวทางดังตอไปน้ี 
  (๑) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะตองสอดคลองหรือเปนประโยชนกับ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ดํารงอยูตามที่ ก.จ.กําหนด เวนแตขาราชการตองการไปศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง
และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นชอบดวย 
  (๒) จะตองไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ  
ใหการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลว 
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 ขอ 287 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ จะตอง          
ย่ืนเอกสารดังตอไปน้ีประกอบการพิจารณาดวย คือ 
  (๑) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนที่จะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
  (๒) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พรอมหนังสือตอบรับ
จากสถาบันการศึกษาน้ัน ๆ  
  (๓) หลักฐานการศึกษาของผูที่จะไปศึกษา 
  (๔) คํารับรองของผูบังคับบัญชาตามขอ 285 (3) 

 ขอ 288 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ ไดรับอนุมั ติให ไปศึกษาเพ่ิมเติม                
ในประเทศจะตองศึกษาใหสําเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษาน้ัน ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตร            
การศึกษา 
 หากศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด            
อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาไดตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแลว   
ไมเกิน 2 ครั้งหรือไมเกิน 1 ปการศึกษา และเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายดังกลาวแลว หากมีเหตุผล         
ความจําเปน อาจขยายเวลาการศึกษาไดอีกโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. 

 ขอ 289 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ ไดรับอนุมั ติให ไปศึกษาเ พ่ิมเติม             
ในประเทศจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปทราบ        
ทุกภาคการศึกษา หากขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดไมรายงานผลการศึกษาโดยไมมี เหตุ              
อันสมควร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจพิจารณาใหยุติการศึกษา หรือดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง   
ตามควรแกกรณีก็ได 

 ขอ  290 ใหองคการบริหารสวนจั งหวัด ทําสัญญาใหข าราชการองคการบริหาร                 
สวนจังหวัดที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใช               
ในการศึกษา 

 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไมกลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญาตองชดใช
เงินเดือน ทุนที่ไดรับระหวางศึกษาและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวนหน่ึงเทากับ
จํานวนเงินเดือน ทุน และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบ้ียปรับแกทางราชการอีกดวย 
 ในกรณีที่ผูไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดตามสัญญา    
ก็ใหลดจํานวนเงินที่จะตองชดใชลงตามสวน 
 การทําสัญญาใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดตามระเบียบ        
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม 

 ขอ 291 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ ไดรับอนุมั ติให ไปศึกษาเพ่ิมเติม                 
ในประเทศ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแลว จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติ
ราชการโดยเร็ว ทั้งน้ี ตองไมเกิน 7 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันที่สําเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบ กําหนดเวลา   
ที่ไดรับอนุมัติ แลวแตกรณี 
 สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกวาปริญญาตรี จะตองมอบวิทยานิพนธ หรือ                         
ผลงานวิจัยใหองคการบริหารสวนจังหวัดเจาสังกัดดวย 
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 ขอ 292 เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดเจาสังกัดมีความจําเปนที่จะตองใหขาราชการ       
องคการบริหารสวนจังหวัดที่ไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับเขาปฏิบัติราชการกอนครบกําหนดเวลา          
ที่ไดรับอนุมัติไมวาในกรณีใด ๆ ใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผู น้ันกลับเขาปฏิบัติราชการ        
ตามคําสั่งทันที 

 ขอ 293 การรับเงินเดือนของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับอนุมัติไปศึกษา 
เพ่ิมเติมในประเทศใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ 294 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพ่ิมเติม           
ในประเทศกอนวันใชบังคับตามประกาศน้ี ใหเปนอันใชไดและใหถือวาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด     
ผูน้ันไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพ่ิมเติมตามประกาศน้ี 

 ขอ 295 การพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยใหไปศึกษา ฝกอบรม               
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม            
และดูงาน ณ ตางประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยกําหนดใหสวนราชการที่เปนกรมที่กําหนดไวในระเบียบ
ดังกลาว ใหหมายความถึงองคการบริหารสวนจังหวัดดวย  

 ขอ 296 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจการอนุมัติใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด             
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนอํานาจของนายกองคการบริหาร        
สวนจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

  ขอ 297 การอนุมัติใหขาราชการผูใดไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ณ ตางประเทศ       
กอนวันประกาศน้ีใชบังคับ หากเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบวิธีการที่ใชอยูในขณะน้ัน ก็ใหเปนอันใชได และ              
ใหดําเนินการเรื่องการไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอขาราชการผู น้ันตามระเบียบวิธีการน้ันตอไป            
แตทั้งน้ี สําหรับกรณีศึกษาและฝกอบรม ตองอยูในจํานวนอัตรารอยละตามที่กําหนดในระเบียบวาดวยการให
ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  

 

สวนที่ 4 
การประเมินประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏบิตังิาน 

 ขอ  298 การประ เมินผลการปฏิ บั ติ งาน  ให ผู บั งคับ บัญชามีหน าที่ ประ เมินผล                    
การปฏิบั ติราชการของผู ใต บั งคับ บัญชา  เ พ่ือประกอบการพิจารณาแต ง ต้ั ง  เลื่ อนขั้ น เ งิน เ ดือน                       
พัฒนาขาราชการ เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาที่เสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับ    
บัญชาปฏิบัติตน ใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และปฏิบัติราชการ                   
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล      
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ                  
และประสิทธิผลของงานที่ ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี                
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
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โ ด ย จั ด ทํ า ก า ร ป ร ะ เ มิ น อ ย า ง น อ ย ป ล ะ 2ค รั้ ง แ ล ะ เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห ผู ถู ก ป ร ะ เ มิ น ช้ี แ จ ง  ห รื อ                                 
ขอคําปรึกษาดวย   

 ขอ 299 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ                   
องคการบริหารสวนจังหวัดตามประกาศน้ีมีหลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล               
การปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก   

 ขอ 300 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานน้ี มีวัตถุประสงค            
เพ่ือใหผูบังคับบัญชาใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ           
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา            
ในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 
 (1) การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การใหรางวัลประจําป  และคาตอบแทนอ่ืน ๆ  
 (2) การพัฒนา  และการแกไขการปฏิบัติงาน 
 (3) การแตงต้ังขาราชการ 
 (4) การใหออกจากราชการ 
 (5) การใหรางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

 ขอ 301 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะ
การปฏิบัติงาน โดยการประเมินผลงานใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปน้ี 
 (1) ปริมาณงาน 
 (2) คุณภาพของผลงาน 
 (3) ความทันเวลา 
 (4) ผลลัพธ ประโยชนในการนําไปใช และประสทิธิผลของงาน 
 (5)  การประหยัดทรัพยากรหรือความคุมคาของผลงาน 
 สวนการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปน้ี 
 (1) ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 
 (2) การรักษาวินัย 
 (3) การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดอาจกําหนดใหมีองคประกอบการประเมินอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได              
ตามความเหมาะสมของลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของขาราชการในตําแหนงตาง ๆ   
 ทั้งน้ีโดยกําหนดใหมีสัดสวนคะแนนของผลงานไมนอยกวารอยละ  70   
 สําหรับแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน องคการบริหาร             
สวนจังหวัดพิจารณาใชตามแบบที่กําหนดทายประกาศน้ี หรือปรับใชตามความเหมาะสมของลักษณะงานได 

 ขอ 302 ใหมีการกําหนดขอตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูประเมินและ 
ผูรับการประเมิน เชน แผนงาน โครงการ หรือ ผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน เปนตน ทั้งน้ีใหพิจารณา
จากขอตกลงการบริหารงานของสวนราชการ หรือภารกิจหลักที่ไดมีการกําหนดไวตามที่ ก.จ.จ. กําหนดขึ้นดวย
  



 
  

93 

 ขอ 303 ใหประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด ปละ 2 ครั้ง ตามรอบปงบประมาณ คือ 
 (1) ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปถัดไป 
 (2) ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปเดียวกัน 

  ขอ 304 การประเมินครั้งที่ 1 ตามขอ 303 ใหผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินจัดลําดับผลการ
ประเมินเรียงลําดับจากผูที่มีผลการประเมินดีเดน ผลการประเมินเปนที่ยอมรับไดและผลการประเมิน         
ตองปรับปรุงไวใหชัดเจนเพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และใหจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีผลการประเมินดีเดน  
และผลการประเมินเปนที่ยอมรับไดไว เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 

 ขอ 305 ใหนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี             
ที่กําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน ทั้งน้ี ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูบังคับบัญชาที่ไดรับ
มอบหมายประกาศรายช่ือผูที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเดน ในที่ เปดเผยใหขาราชการไดทราบ            
โดยทั่วกัน 

 ขอ 306 ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการ เพ่ือวัตถุประสงค          
ในการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินใหเกิดมาตรฐานและความเปนธรรมในการใชดุลยพินิจของ
ผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินกอนที่จะเสนอผลการประเมินตอผูมี อํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยมี
องคประกอบตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดเห็นสมควร เพ่ือใหการพิจารณาเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว 
 ทั้งน้ี องคการบริหารสวนจังหวัดอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการชวยพิจารณากลั่นกรอง      
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในระดับกอง หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนในองคการบริหารสวนจังหวัดดวย        
ก็ได 

 ขอ  307 ให นําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิท ธิผลการปฏิบัติงานของ          
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องตางๆ ที่กําหนด              
ในขอ 300 ดวย 

  ขอ 308 เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้งแลว ผูบังคับบัญชาซึ่งเปน                
ผูประเมินตองนําผลการประเมินไปใชประกอบการใหคําปรึกษาแนะนําแกผู รับการประเมิน เ พ่ือ               
ใหมีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และกําหนดแผนการพัฒนาผูรับการประเมินใหมีสมรรถนะและ
ผลสัมฤทธ์ิของงานดียิ่งขึ้น 

 ขอ 309 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดวางระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพ่ือนําไปใช             
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตอไป เชน ผลการประเมินครั้งที่ 1 เก็บไวที่ผูบังคับบัญชา ผลการประเมิน            
ครั้งที่ 2 ภายหลังจากการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมินแลว ใหเก็บสรุปผลการประเมินไวในแฟม
ประวัติขาราชการ หรือองคการบริหารสวนจังหวัดจะกําหนดรูปแบบการจัดเก็บเปนอยางอ่ืนตามที่เหมาะสม    
ก็ได 

 ขอ 310 ใหใชการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดน้ี 
สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดทุกระดับ   
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 ขอ 311 กรณีอ่ืน ๆ ที่มีเหตุผลและความจําเปน สํานักงาน ก.จ.และองคการบริหาร                 
สวนจังหวัดอาจรวมกันกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการเพ่ิมเติมตามลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติงาน            
และอ่ืน ๆ ได 

สวนที่  5 
การลา 

 ขอ 312 ในสวนน้ี 
 "เขารับการตรวจเลือก"หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการเปนทหาร   
กองประจําการ 
 "เขารับการเตรียมพล"หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล             
เขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
 " องคการระหวางประเทศ "หมายความวา องคการที่ไดรับการจัดต้ังขึ้นดวยความตกลง
ระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองคการสหประชาชาติใหหมายความรวมถึง
ทบวงการชํานาญพิเศษและองคการอ่ืนใดในเครือสหประชาชาติดวย 
 "องคการตางประเทศ"หมายความวา องคการหรือสถาบันตางประเทศตามที่ผูรักษา      
การตามประกาศน้ีจะไดประกาศรายช่ือใหทราบ 
 "การไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ"หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงาน          
ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย การไปปฏิบัติงานในองคการตางประเทศ การไปปฏิบัติงานในตางประเทศ       
ในลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหนวยงาน     
ขององคการระหวางประเทศ หนวยงานขององคการตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซึ่ง
ต้ังอยูในประเทศไทย โดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองคการระหวาง
ประเทศ องคการตางประเทศ หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศหรือจากประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แตทั้งน้ี      
ไมรวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุม  
ของทางราชการ การไปรับราชการประจําในตางประเทศ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 
ตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ 
 "ลาติดตามคูสมรส"หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย             
ที่เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ หรือ   
ทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความตองการของทางราชการตามกฎหมายวาดวย        
การกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางน้ันเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางาน 
ต้ังแต 1 ปขึ้นไป แตไมรวมถึงกรณีที่คูสมรสไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 

 ขอ  313 การลาทุกประเภทตามที่กํ าหนดในสวนน้ี  ถ ามีกฎหมายระเ บียบ  หรือ               
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทน้ันดวย 

 ขอ 314 ผูมี อํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา          
สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหเปนไปตามตารางที่กําหนดไวทายประกาศน้ีในกรณีที ่         
ผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามประกาศน้ีไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได และมีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจ  
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รอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํานาจอนุญาตการลาช้ันเหนือขึ้นไป       
เพ่ือพิจารณา และเมื่ออนุญาตแลวใหแจงผูมีอํานาจอนุญาตตามประกาศน้ี ทราบดวย 
 ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ               
ใหแกผูดํารงตําแหนงใดเปนผูพิจารณาอนุญาตแทนก็ได 

 ขอ  315 ข าราชการผู ใ ดได รับคํ าสั่ ง ให ไปช วยราชการ ณ หน วยงาน อ่ืนใดของ                     
ทางราชการหากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการตรวจเลือก หรือ
เขารับการเตรียมพล ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่ไป
ชวยราชการ แลวใหหนวยงานน้ันรายงานจํานวนวันลาใหหนวยงานตนสังกัดของผูน้ันทราบ อยางนอยปละครั้ง 
 การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไวในวรรคหน่ึง ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวนราชการ                    
เจาสังกัดตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับการลาประเภทน้ัน 

 ขอ 316 การนับวันลาตามประกาศน้ีใหนับตามปงบประมาณ 
 การนับวันลาเพ่ือประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวันลา       
ใหนับตอเน่ืองกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกัน รวมเปนวันลาดวย เวนแต    
การนับเพ่ือประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวยที่มิใชวันลาปวยตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห
ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลากิจสวนตัว และ วันลาพักผอน       
ให นับเฉพาะวันทําการ 
 การลาปวยหรือลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเน่ืองกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตาม         
ใหนับเปนการลาครั้งหน่ึง ถาจํานวนวันลาครั้งหน่ึงรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด              
ใหนําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต 
 ขาราชการที่ถูกเรียกเขามาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาการลาเปนอันหมดเขต   
เพียงวันกอนเดินทางกลับและวันราชการเริ่มตนต้ังแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป 
 การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของ            
การลา น้ัน ๆ 
 ขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุดราชการ      
ใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถือวาการลาเปนอันหมด
เขตเพียงวันที่ขอถอนวันลาน้ัน 

 ขอ 317 เพ่ือควบคุมใหเปนไปตามประกาศน้ี ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําบัญชี             
ลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายประกาศน้ี หรือจะใช   
เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได 
 ในกรณีจําเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือ               
วิ ธีควบคุมการปฏิบัติราชการของขาราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเปนอยาง อ่ืน            
ตามที่เห็นสมควรก็ได แตทั้งน้ี ตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการไดดวย 

 ขอ 318 การลาใหใชใบลาตามแบบทายประกาศน้ี  เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวนจะใช
ใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอ่ืนก็ได แตทั้งน้ี ตองสงใบลาตามแบบ              
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
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 ขอ 319 ขาราชการซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามประกาศน้ี หรือ        
ในระหวางวันหยุดราชการใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหาร         
สวนจังหวัด 
 การอนุญาตของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามวรรคหน่ึง เมื่ออนุญาตแลว         
ใหรายงานผูวาราชการจังหวัด และปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 

 ขอ 320 ขาราชการผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการได อันเน่ืองมาจากพฤติการณพิเศษ    
ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองที่น้ัน หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับขาราชการผูน้ันและมิไดเกิดจาก    
ความประมาทเลินเลอหรือความผิดของขาราชการผูน้ันเอง โดยพฤติการณพิเศษดังกลาวรายแรงจนเปนเหตุ
ขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ต้ังปกติ ใหขาราชการผูน้ันรีบรายงานพฤติการณที่เกิดขึ้น
รวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําใหมาปฏิบัติราชการไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได 
 ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นวาการที่ขาราชการผูน้ันมาปฏิบัติราชการ             
ไมไดเปนเพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหน่ึงจริง ใหสั่งใหการหยุดราชการของขาราชการผูน้ันไมนับเปน          
วันลาตามจํานวนวันที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอันเน่ืองมาจากพฤติการณพิเศษดังกลาว 
 ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เห็นวาการที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการ        
ยังไมสมควรถือเปนพฤติการณพิเศษตามวรรคหน่ึง ใหถือวาวันที่ขาราชการผูน้ันไมมาปฏิบัติราชการเปน      
วันลากิจสวนตัว 

 ขอ 321 การลาแบงออกเปน 9 ประเภท คือ 
  (๑) การลาปวย 
  (๒) การลาคลอดบุตร 
  (๓) การลากิจสวนตัว 
  (๔) การลาพักผอน 
  (๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจจ 
  (๖) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
  (๗) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
  (๘) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
  (๙) การลาติดตามคูสมรส 

 ขอ  322 ขาราชการซึ่ งประสงคจะลาปวยเ พ่ือรักษาตัว ให เสนอหรือจัดสงใบลา              
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสง
ใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได 
 ในกรณีที่ขาราชการผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงช่ือในใบลาไดจะใหผูอ่ืนลา
แทนก็ได แตเมื่อสามารถลงช่ือไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 
 การลาปวยต้ังแต 30 วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและ      
รับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควรผูมีอํานาจ
อนุญาตจะสั่งใหใชใบรับรองแพทยซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได 
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 การลาปวยไมถึง 30 วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกันถาผูมีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งใหผูลาไปรับการตรวจ           
จากแพทยของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 

 ขอ 323* ขาราชการซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงช่ือในใบลาได จะใหผูอ่ืนลาแทน
ก็ได แตเมื่อสามารถลงช่ือไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือน
ครั้งหน่ึงได ๙0 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย 
(ความเดิมถูกยกเลิก และใหใชความที่พิมพไว โดยขอ 323 ของประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน ในการประชุมครั้ง       
ที่ 2/2546 เรื่อง แกไขประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริการ   
สวนจังหวัดลําพูน ลว. 28 ก.พ. 2546) 

  ขอ 324 ขาราชการซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปน        
ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนได แต
จะตองช้ีแจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
 ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึงได ใหเสนอหรือจัดสง              
ใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรก              
ที่มาปฏิบัติราชการ 

 ขอ 325 ขาราชการที่ลาคลอดบุตรตามขอ 323 แลว หากประสงคจะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรเพ่ิม
อีก ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเน่ืองจากการลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนไดอีกไมเกิน         
30 วันทําการ 

 ขอ 326 ขาราชการมีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเน่ืองจาก         
การลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน 45 วันทําการ 
 ขาราชการผูที่ไดใชสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเน่ืองจากการลาคลอดบุตร        
ตามขอ 325 ในปใดแลว ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนไดอีกตามจํานวนวันที่เหลืออยู 

  ขอ 327 ขาราชการที่ลาคลอดบุตรและลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเ น่ืองจาก           
การลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามขอ 325 และขอ 326 แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัว      
เพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอไปอีก ใหลาไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา 

 ขอ 328 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร        
ตามขอ 325 และขอ 326 ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 
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 ขอ 329 ขาราชการมีสิท ธิลาพักผอนประจําป ในปห น่ึงได  10 วันทําการ เวนแต           
ขาราชการ ดังตอไปน้ีไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน 
 (๑) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการครั้งแรก 
 (๒) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีก 
 (๓) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ัง                  
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ 
 (๔) ผูซึ่ งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณี อ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหาร         
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ
แลวตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก 

 ขอ 330 ถาในปใดขาราชการผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลว            
แตไมครบ 10 วันทําการ ใหสะสมวันที่มิไดลาในปน้ันรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสมรวมกับ
วันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ 
 สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอน
สะสมรวมกับวันลาพักผอนประจําปในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ 

 ขอ 331 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได 

 ขอ 332 การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ 

 ขอ 333 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการ
จําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 

 ขอ 334 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขาราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจจ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวันอุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจจ ไมนอยกวา 60 วัน 
 ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึง ใหช้ีแจงเหตุผล     
ความจําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได 
 
 ขอ 335 ขาราชการที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบท หรือไดรับ           
อนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจจตามขอ 334 แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ         
ภายใน 10 วัน นับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแตวันที่         
ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ 
 ขาราชการที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลา         
ไปประกอบพิธีฮัจจและไดหยุดราชการไปแลว หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบท หรือ
ไปประกอบพิธีฮัจจตามที่ขอลาไว เมื่อไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลา          
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ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจจได      
โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว 

 ขอ 336 ขาราชการที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชา
กอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ช่ัวโมง สวนขาราชการที่ไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพล   
ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน 48 ช่ัวโมง นับแตเวลารับหมายเรียกเปนตนไป และใหไปเขารับการ
ตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกน้ันโดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต และ                 
ใหผูบังคับบัญชาเสนอไปตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ขอ 337 เมื่อขาราชการที่ลาน้ันพนจากการเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล
แลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจขยายเวลาใหไดรวมแลวไมเกิน 15 วัน 

 ขอ 338 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย             
ณ ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด    
เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
 สําหรับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศใหเสนอหรือจัดสง              
ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

  ขอ 339 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศใหเสนอ              
หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือพิจารณา โดยความ
เห็นชอบของ ก.จ.จ. ทั้งน้ี โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนน้ี 

 ขอ 340 การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมี 2 ประเภท คือ 
 " ประเภทที่ 1 " ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหน่ึงกรณีใด ดังตอไปน้ี 
 (1)  การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกและ      
เปนวาระที่ตองสงไปปฏิบัติงานในองคการน้ัน 
 (2)  รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวางประเทศ 
 (3)  ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพ่ือพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศ       
ตามความตองการของรัฐบาลไทย 
 " ประเภทที่ 2 " ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1 

 ขอ 341 ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
 (1)  เปนขาราชการประจําตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปกอน        
ถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติกําหนดเวลาหาป         
ใหลดลงเปนสองป 
 สําหรับผูที่เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 มาแลวจะตองมีเวลา
ปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวาสองป นับแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หลังจากที่เดินทาง
กลับจากการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ครั้งสุดทาย 
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 (2)  ผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ตองมีอายุไมเกินหาสิบป
บริบูรณ นับถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน 
 (3)  เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบรอยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย 
 การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเสนอเหตุผลความ
จําเปนตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือพิจารณาโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. เปนราย ๆ ไป 

 ขอ 342 ใหขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ      
ย่ืนใบลาตอผู บังคับบัญชาไปตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุญาต          
โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และมีคําสั่งใหขาราชการผูน้ันลาไปปฏิบัติงานได โดยถือวาเปนการไป          
ทําการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางน้ัน เหมือนเต็มเวลาราชการ มีกําหนดเวลาไมเกินสี่ปสําหรับการไป
ปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมีกําหนดเวลาไมเกินหน่ึงปสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 โดยไมไดรับ
เงินเดือน เวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวางประเทศตํ่ากวาอัตราเงินเดือนของทางราชการ     
ที่ผูน้ันไดรับอยูในขณะน้ันใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองคการ
ระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ขาราชการผูน้ันไดรับอยูในขณะน้ัน 

 ขอ  343 ขาราชการที่ ได รับอนุญาตให ไปปฏิบั ติงานในองคการระหวางประเทศ             
หากประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ ใหย่ืนเรื่องราวพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนและประโยชนที่ทางราชการ     
จะไดรับตอผู บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุญาต               
โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และมีคําสั่งใหขาราชการผูน้ันไปปฏิบัติงานโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ   
อันจะนับเวลาระหวางน้ันเหมือนเต็มเวลาราชการ ตามกฎหมายวาดวยกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการ
ไปทําการน้ันเหมือนเต็มเวลาราชการไดอีกแตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป 
 การอนุญาตใหขาราชการผูใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 เกินกวาหน่ึงป ใหผูบังคับบัญชา
สั่งใหผูน้ันออกจากราชการในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหน่ึงปดวย 

 ขอ 344 เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดไดมีคําสั่งใหขาราชการไปปฏิบัติงานตามขอ 342  
หรือใหไปปฏิบัติงานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ 343 แลว ใหองคการบริหารสวนจังหวัดรายงาน และ
สงสําเนาคําสั่งดังกลาวใหสํานักงาน ก.จ. ทราบ 

 ขอ 345 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําสัญญาผูกมัดขาราชการที่ไปปฏิบัติงาน         
ในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเปนเวลาหน่ึงเทาของระยะเวลา  
ที่ไปปฏิบัติงาน ขาราชการผูใดปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศแลวไมกลับมารับราชการหรือกลับมา          
รับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเงินเบ้ียปรับแกทางราชการ ดังน้ี 
 (1)  ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเปนจํานวนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับ
คูณดวยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือน ถาเกินสิบหาวันใหคิดเปนหน่ึงเดือน 
 (2)  กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเบ้ียปรับตาม(1)ลดลง      
ตามสวน 

 การทําสัญญาตามวรรคหน่ึงใหองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนดตามแบบที่กําหนด
สําหรับขาราชการพลเรือน เมื่อจัดทําแลวใหสงใหสํานักงาน ก.จ. จํานวน 1 ชุด 
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 ขอ 346 ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จ                
ใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ภายในสิบวัน นับแตวันถัดจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและใหรายงานผลการ    
ไปปฏิบัติงานใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทราบ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่กลับมาปฏิบัติหนาที่
ราชการ 
  การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง ใหใชแบบรายงานการไปปฏิบัติงาน          
ในองคการระหวางประเทศ ตามที่กําหนดไวทายประกาศน้ี   

 ขอ  347 ข าราชการซึ่ งประสงค จะลา ติดตามคู สมรส ให เสนอหรือจัดส ง ใบลา                  
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบ 
ของ ก.จ.จ. ใหลาไดไมเกินสองป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอไดอีกสองป แตเมื่อรวมแลวตอง     
ไมเกินสี่ป ถาเกินสี่ปใหลาออกจากราชการ 

 ขอ 348 การพิจารณาอนุญาตใหขาราชการลาติดตามคูสมรส ผูมี อํานาจอนุญาต             
จะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ แตเมื่อรวมแลวจะตองไมเกิน
ระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ 347 และจะตองเปนกรณีที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงาน    
ในตางประเทศเปนระยะเวลาติดตอกันไมวาจะอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกัน
หรือไม 

 ขอ 349 ขาราชการที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 347 ในชวงเวลาที่
คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกันคราวหน่ึงแลว ไมมีสิทธิขอลาติดตาม   
คูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทยตอมาไดรับ
คําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีกในชวงเวลาใหม จึงจะมีสิทธิขอลาติดตาม  
คูสมรสตามขอ 347 ไดใหม 

 ขอ 350 กรณีมีเหตุพิเศษ สมควรยกเวนการปฏิบัติตามที่กําหนดในสวนน้ีใหนําเสนอ        
ก.จ.จ. เพ่ือพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

สวนที่ 6 
เบด็เตลด็ 

                   ขอ 351 วัน เวลาทํางาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจําปของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดใหองคการบริหารสวนจังหวัดประกาศกําหนดโดยใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
สําหรับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

 ขอ 352 เครื่องแบบและระเบียบการแตงเครื่องแบบของขาราชการองคการบริหาร                  
สวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการน้ัน 

  ขอ 353 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรม             
และจริยธรรมสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการ และ           
การปฏิบัติตนของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหติดประกาศไวอยางเปดเผยในสํานักงาน             
ขององคการบริหารสวนจังหวัด 



 
  

102 

 ขอ 354 ในการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามขอ 353 ใหองคการบริหาร       
สวนจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขึ้น ประกอบดวยผูแทนทุกฝาย         
ขององคการบริหารสวนจังหวัด  

 ขอ 355 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดรายงานเก่ียวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแตงต้ัง 
การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนการรายงานเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะหนาที่              
ความรับผิดชอบของตําแหนงและสวนราชการ การเปลี่ยนแปลงการใชตําแหนง การทะเบียนประวัติ         
ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และการปฏิบัติการอ่ืน ไปยัง  ก.จ.      

 ขอ 356 เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดไดมีคําสั่ง หรือประกาศเก่ียวกับขาราชการ              
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือตามที่กําหนดในประกาศน้ี มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล   
ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น                  
ดังตอไปน้ี 
 (๑)  การสั่งบรรจุและแตงต้ัง ซึ่งหมายถึง การสั่งบรรจุเขารับราชการและแตงต้ัง         
ใหดํารงตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด   
 (๒)  การสั่งแตงต้ัง ซึ่งหมายถึง การสั่งยาย โอน รับโอน เลื่อนระดับ 
 (3)  การสั่งใหไดรับเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ         
การไดรับประโยชนตอบแทนอ่ืน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 (4)  การสั่งประจําองคการบริหารสวนจังหวัดการสั่งผูประจําองคการบริหารสวนจังหวัด  
ใหดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอ่ืน และการสั่งใหชวยปฏิบัติราชการ  
 (5)  การสั่งใหออกจากราชการ   
 (6)  การประกาศการพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
สวนทองถิ่น 
 (7)  การประกาศกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการ การกําหนดอํานาจหนาที่             
การแบงสวนราชการภายใน การจัดต้ัง การปรับปรุง การรวมหรือการยุบเลิกการจัดแบงสวนราชการ         
ขององคการบริหารสวนจังหวัด   
 (8)  การประกาศ กํ าหนด ตํ าแหน ง ข า ร าชการองค ก า รบริ ห า รส วนจั งห วัด                 
ตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัด การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหนงแผนอัตรากําลัง       
ขององคการบริหารสวนจังหวัด   

 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดที่ออกคําสั่งหรือประกาศดังกลาว รายงานไปยัง ก.จ.      
โดยสงสําเนาคําสั่ง หรือประกาศน้ันอยางละ 3 ฉบับ ไปใหภายในหาวันทําการนับแตวันที่ออกคําสั่ง                
หรือประกาศ และสําหรับกรณีการบรรจุและแตงต้ังตาม (1) ใหสงทะเบียนประวัติขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด ตามขอ 358 ของผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังที่ไดกรอกรายการและตรวจสอบถูกตองแลวไป
พรอมกันดวย 

 ขอ 357 เมื่อ ก.จ.จ. หรือองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนดใหมีการประกาศเก่ียวกับ   
การคัดเลือก ตามที่กําหนดในประกาศน้ี ดังตอไปน้ี 
 (1)  การสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
 (2)  การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน 
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 (3)  การสอบคัดเลือก เพ่ือแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น 
 (4)  การคัดเลือก เพ่ือแตงต้ังขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตําแหนงบริหาร            
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
 ใหเลขานุการ ก.จ.จ. รายงานไปยัง ก.จ. โดยสงสําเนาประกาศเก่ียวกับการคัดเลือกน้ัน          
อยางละ 3 ฉบับ ไปใหภายในหาวันทําการนับแตวันที่ประกาศ 

 ขอ 358 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด จัดใหมีทะเบียนประวัติของขาราชการองคการ  
บริหารสวนจังหวัดทุกคน โดยจัดเก็บไวที่องคการบริหารสวนจังหวัด 1 ฉบับ และ สงให ก.จ. เก็บไว 1 ฉบับ  

 การจัดทําทะเบียนประวัติของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ลักษณะรูปแบบ          
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับทะเบียนประวัติ วิธีการบันทึกรายการในทะเบียนประวัติ และการจัดทําแฟมประวัติ        
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ใหนํากฎหมายหรือระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไวสําหรับ
ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ 359 ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ผูใดไดรับอนุญาตใหไปศึกษาฝกอบรม          
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือตางประเทศ ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ หรือลาติดตามคูสมรสตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ไดรับวุฒิ
เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น สมรส หยา เปลี่ยนช่ือตัวหรือช่ือสกุล หรือตาย ใหองคการบริหารสวนจังหวัดที่อนุญาต  
หรือไดรับแจงรายงานไปยัง ก.จ. ภายในหาวันทําการนับแตวันอนุญาตหรือวันไดรับแจง แลวแตกรณี 
 

 
หมวด  13 

การบรหิารงานบุคคลของลกูจาง 

 ขอ 360 ในหมวดน้ี 
 “สวนราชการ”หมายความวา สวนราชการที่องคการบริหารสวนจังหวัดประกาศจัดต้ังขึ้น 
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด  
 “ลูกจาง”หมายความวา ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว และลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยไมรวมถึงลูกจางของกิจการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 “ลูกจางประจํา”หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมงที่จางไว            
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจําโดยไมมีกําหนดเวลาการจางตามอัตราและจํานวนที่กําหนดไวและรับเงิน         
คาจางจากงบประมาณหมวดคาจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด หรือหมวดเงินอุดหนุนของ           
รัฐบาลดวย 
 “ลูกจางช่ัวคราว”หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมงที่จางไว               
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะช่ัวคราว และหรือมี กําหนดเวลาจาง แตทั้ ง น้ี ระยะเวลาการจางตองไม เกิน                
ปงบประมาณและรับเงินคาจางจากงบประมาณหมวดคาจางช่ัวคราวหรือจากยอดเงินอ่ืนใด 
 “ลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน”หมายความวา ลูกจางซึ่งมีความรูความชํานาญในงาน
เฉพาะอยางที่จะตองปฏิบัติเปนอยางดี ทั้งเคยปฏิบัติงานชนิดน้ันมานานไมนอยกวา 5 ป โดยมีใบรับรอง
ความรูความชํานาญและความสามารถในการทํางานจากสถานที่ทํางานเดิมที่ผูน้ันเคยปฏิบัติงานมาแลว 
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 “เวลาทํางานปกติ”หมายความวา เวลาทํางานของทางราชการ หรือเวลาอ่ืนใด            
ที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดตามลักษณะงานใหเปนเวลาทํางานปกติ 
 “วันหยุดประจําสัปดาห”หมายความวา วันอาทิตย หรือวันอ่ืนใดที่นายกองคการ                
บริหารสวนจังหวัดกําหนดขึ้นเพ่ือความเหมาะสมตามลักษณะงานขององคการบริหารสวนจังหวัด            
โดยอาจกําหนดวันหยุดประจําสัปดาห เปนสองวัน ก็ได 
 “วันหยุดพิเศษ”หมายความวา วันหยุดที่ทางราชการประกาศเปนวันหยุดราชการ  
นอกจากวันหยุดประจําสัปดาห 
 “คาจางอัตราปกติ”หมายความวา  คาจางรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมง รวมถึง     
เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบตามอัตราที่กําหนดจายใหลูกจางสําหรับการปฏิบัติงานปกติ 
 “คาจางรายเดือน”หมายความวา คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายเดือน รวมถึง                 
เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ 
 “คาจางรายวัน”หมายความวา คาจางที่ กําหนดอัตราจายเปนรายวันในวันทํางาน              
ปกติ รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ 
 “คาจางรายช่ัวโมง”หมายความวา คาจางที่กําหนดอัตราจายเปนรายช่ัวโมงในวันทํางาน
ปกติ รวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ 
 “คาจางนอกเวลา”หมายความวา คาจางที่กําหนดจายใหแกลูกจางรายวันและรายช่ัวโมง 
เน่ืองจากตองปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ 
 “คาจางในวันหยุด”หมายความวา คาจางที่ กําหนดจายใหแกลูกจางรายวัน และ        
รายช่ัวโมง กรณีสั่งใหปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษ 
 “คาอาหารทําการนอกเวลา”หมายความวา คาอาหารที่กําหนดจายใหแกลูกจาง        
รายเดือน เน่ืองในการปฏิบัติราชการนอกเวลาทําการปกติหรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจําสัปดาห หรือ
วันหยุดพิเศษ 
 “เงินชวยพิเศษ”หมายความวา เ งินชวยเหลือคาทําศพของลูกจางที่จายในกรณี                               
ลูกจางถึงแกความตายในระหวางรับราชการ 

 “ทองถิ่นอ่ืน”หมายความวา ทองถิ่นที่ลูกจางตองเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขต                 
องคการบริหารสวนจังหวัดที่ตนสังกัด 
 “ฝกอบรม”หมายความวา การเพ่ิมพูนความรูความชํานาญ หรือประสบการณดวยการเรียน  
การวิจัย การอบรม การสัมมนา หรือการปฏิบัติงานโดยไมมีการรับปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ        
ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการน้ัน และหมายความรวมตลอดถึงการฝกฝนภาษา และการรับคําแนะนํา           
กอนเขาฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหน่ึงของการฝกอบรม หรือตอจากการฝกอบรมน้ันดวย 
 “ดูงาน”หมายความวา การเพ่ิมพูนความรูหรือประสบการณดวยการสังเกตการณ 
 “ป”หมายความวา ปงบประมาณ 
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สวนที่ 1 
คณุสมบตัิของลูกจาง 

 ขอ 361 ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจาง อยางนอยจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามเบ้ืองตน ดังน้ี 
  (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหาสิบหาป 
 (๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 

 (๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
 (๕) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ       
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่ ก.จ. กําหนดสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (๖) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน     
ตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหาร       
สวนจังหวัด ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของสังคม 
 (๘) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

 (๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา                  
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (11) ไมเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือ ไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ                       
หนวยงานอ่ืนของรัฐ   
 (12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือ ปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป 
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน   
 (13) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ   
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน  
 (14) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

 ขอ 362 ก.จ.จ. มีอํานาจพิจารณายกเวนสําหรับลูกจางผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 361 (2)  
เปนรายบุคคลได แตอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป หรือการจางลูกจางลักษณะผูชํานาญงาน            
มีอํานาจพิจารณายกเวนสําหรับลูกจางผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 361 (2) และ (10) เปนรายบุคคลได               
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 ผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 361 (7) (9) (10) หรือ (14)ก.จ.จ.      
อาจพิจารณายกเวน ใหเขารับราชการได หรือผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 361 (11) 
หรือ (12)ถาผูน้ันไดออกจากงานหรือราชการไปเกินสองปแลว หรือ ผูที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามขอ 361 (13) ถาผูน้ันไดออกจากงานหรือราชการไปเกินสามปแลว และมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือ
ราชการเพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่ ก.จ.จ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได  สําหรับ     
การขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามใหนําขั้นตอนและวิธีการ 
ที่กําหนดสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที่  2 
การกาํหนดตาํแหนง การจาง อัตราคาจาง และการแตงตั้ง 

 ขอ 363 มาตรฐานตําแหนงลูกจาง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของลูกจาง               
ใหเปนไปตามที่ ก.จ. กําหนด 

 ขอ 364 ตําแหนงลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดที่มีอยูในปจจุบันซึ่งกําหนดตําแหนง
นอกเหนือจากตําแหนงที่ ก.จ. กําหนดตามขอ 363 หากตําแหนงวางลงใหยุบเลิก หรือปรับแกไขใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ตามขอ  363 

 ขอ 365 ลูกจางช่ัวคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับขาราชการ องคการบริหาร    
สวนจังหวัดหรือขาราชการพลเรือนในสายผูปฏิบัติงานใหกําหนดตําแหนง ดังน้ี 
    (1) กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเหมือนตําแหนงขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดหรือขาราชการพลเรือนตําแหนงน้ัน และกําหนดคุณวุฒิที่ไมสูงเกินความจําเปนตอหนาที่           
ความรับผิดชอบ 

     (2) กําหนดช่ือตําแหนงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และไมใหซ้ําหรือเหมือนกับช่ือตําแหนง
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  

 ขอ 366 ลูกจาง ช่ัวคราวซึ่ งมีลักษณะงานในหนาที่ เหมือนกับลูกจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลังใหกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและช่ือตําแหนงเหมือนตําแหนงลูกจาง          
ตามระเบียบกระทรวงการคลังตําแหนงน้ัน 

 ขอ 367 การจางลูกจางช่ัวคราวใหกําหนดระยะเวลาการจางใหสอดคลองกับระยะเวลา          
ที่จําเปนตองมีผูปฏิบัติงานและใหมีภารกิจปริมาณงานที่ตองปฏิบัติตอเน่ือง แตทั้งน้ีระยะเวลาการจางตอง    
ไมเกินปงบประมาณ 

 ขอ 368 การกําหนดจํานวนตําแหนงลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด ยกเวนลูกจาง     
ที่รับคาจางจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล ให ก.จ.จ. กําหนดวาจะมีตําแหนงใด ในหนวยงาน หรือ สวนราชการใด  
จํานวนเทาใด โดยใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนอัตรากําลังของลูกจาง เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนง
โดยความเห็นชอบของ  ก.จ.จ.     

 ขอ 369 กําหนดให  ก.จ.จ. มีอํานาจกําหนดตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด        
ในสวนราชการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ 
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ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน และปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายของ       
องคการบริหารสวนจังหวัดที่ตองจายในดานบุคคล 

 ขอ 370 การกําหนดตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดในสวนราชการตาง ๆ        
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําเปนแผนอัตรากําลังขององคการบริหาร
สวนจังหวัด เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดแลว
เสนอให  ก .จ .จ .พิจารณาใหความเ ห็นชอบ  โดยใหจัดทํ าและกําหนดรวมไว ในแผนอัตรากําลั ง           
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ขอ 371 ในการจัดทําแผนอัตรากําลังลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด การกําหนดตําแหนง
ลูกจาง การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงลูกจาง ใหนําแนวทางและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ  372 เ พ่ือ เปนการประหยัดงบประมาณของทองถิ่นและไม ใหมีภาระผูก พัน             
ดานสวัสดิการของลูกจางมากเกินไป ใหพิจารณาปรับใชอัตรากําลังลูกจางประจําที่มีอยูเดิมกอน หากม ี        
ความจําเปนตองจางลูกจางใหพิจารณาจางลูกจางช่ัวคราวกอน หรือพิจารณาจางเหมาบริการ และควรจาง
ลูกจางประจําใหนอยที่สุด โดยใหคํานึงถึงการควบคุมงบประมาณรายจายเก่ียวกับเงินเดือน ประโยชนตอบ
แทนอ่ืน และคาจางของขาราชการและลูกจาง ไมใหสูงกวารอยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจายประจําป 
ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

ขอ 373 ตําแหนงลูกจางที่รับคาจางจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลจะมีตําแหนงใด ในหนวยงาน
หรือ สวนราชการใดขององคการบริหารสวนจังหวัด และมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามความตกลง            
กับสํานักงบประมาณ 

 ขอ 374 การจางลูกจาง ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือก      
โดยใหแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกไมนอยกวา 3 คน เพ่ือดําเนินการคัดเลือก 
 การคัดเลือกตามวรรคหน่ึง อาจดําเนินการโดยวิธีสัมภาษณ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ   
วิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม 

 ขอ 375 อัตราคาจางลูกจางประจําให เปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจาง           
ขององคการบริหารสวนจังหวัดทายประกาศน้ี 
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูมีอํานาจสั่งจางลูกจาง ในอัตราคาจางขั้นตํ่าสุด  
ของตําแหนง 
 ขอ 376 การใหลูกจางประจําไดรับคาจางให เปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราคาจาง             
ขั้นตํ่าและขั้นสูงของลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัดทายประกาศน้ี 

 ขอ 377 การเ พ่ิมคาจางลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด ให เปนไป           
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด เวนแต       
การเพ่ิมคาจางเพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยบําเหน็จลูกจางของ     
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
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 ขอ 378 การใหลูกจางประจําไดรับคาจางเ พ่ือการแตง ต้ังให ดํารงตําแหนงสูงขึ้น             
ใหเปนไปตามบัญชีเปรียบเทียบขั้นคาจางแตละกลุม กรณีลูกจางประจําไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง           
สูงขึ้นทายประกาศน้ี 

  ขอ 379 อัตราคาจางลูกจางช่ัวคราว 
 (1)  ลูกจางช่ัวคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับตําแหนงลูกจางใหไดรับอัตรา
คาจางในอัตราคาจางขั้นตํ่าของลูกจางน้ัน   
 (2)  ลูกจางช่ัวคราวซึ่งมีลักษณะงานในหนาที่เหมือนกับตําแหนงขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น หรือขาราชการพลเรือนใหไดรับอัตราคาจางในอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของตําแหนงขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการพลเรือนตําแหนงน้ัน 
 (3)  ผูชํานาญงานใหไดรับอัตราคาจางตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าและขั้นสูง
ลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามลําดับและอัตราที่ ก.จ.จ.เห็นสมควร 

  ขอ 380 การจางลูกจางที่มีเง่ือนไขใหจางจากผูมีคุณวุฒิ  ใหจางในอัตราคาจางตามวุฒิ และ
เง่ือนไขที่กําหนดไว ในกรณีจางผูที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศใหถืออัตราคาจางตามอัตราเงินเดือนที่    
ก.จ.จ. กําหนด 

  ขอ 381 การจางลูกจาง ใหดําเนินการจางจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับ            
ที่ของผูไดรับการคัดเลือก ตามขอ 374  

  ขอ 382 การจางลูกจางลักษณะผู ชํานาญงาน ให ก .จ .จ .กําหนดอัตราคาจางตามที่
เห็นสมควรตามบัญชีกําหนดอัตราคาจางตามขอ  379 (3)   

  ขอ 383 การจางและแตงต้ังลูกจางใหดํารงตําแหนงใด ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนผูแตงต้ัง โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ.  

  ขอ 384 การโอนลูกจางประจําระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด หรือกับหนวยราชการอ่ืน
อาจกระทําได ในกรณีเจาตัวสมัครใจและผูมีอํานาจจางทั้งสองฝายตกลงยินยอม ทั้งน้ี ในการแตงต้ัง หรือ      
ใหพนจากตําแหนงแลวแตกรณี ตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.โดยแตงต้ังใหดํารงตําแหนงและ        
ไดรับคาจางในอัตราที่ไมสูงกวาเดิม และใหนับเวลาการทํางานตอเน่ืองกัน 

  ขอ 385 ลูกจางประจําผูใดออกจากราชการไปแลว ประสงคจะกลับเขารับราชการ       
หากองคการบริหารสวนจังหวัดตองการจะรับผูน้ันเขารับราชการ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งจาง
และแตงต้ังใหดํารงตําแหนง และรับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม 

  ขอ 386 ลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
และพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย  ถาประสงคจะเขารับราชการเปนลูกจางประจําในองคการ
บริหารสวนจังหวัดเดิมภายในกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันพนจากราชการทหาร ใหนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดสั่งจางและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงและรับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว
สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม 
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  ขอ 387 การแตงต้ังลูกจางประจําผูดํารงตําแหนงใดไปดํารงตําแหนงใหม  ผูน้ันตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหมที่กําหนดในขอ  363 

สวนที่ 3 
วินัยและการรกัษาวินัย 

  ขอ 388 ลูกจางตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือวาผูน้ัน
กระทําผิดวินัย  จักตองไดรับโทษตามที่กําหนดไว 

  ขอ 389 วินัยของลูกจาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษา
วินัยและการดําเนินการทางวินัยของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งนํามาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที่ 4 
การออกจากราชการ 

  ขอ 390 ลูกจางออกจากราชการ  เมื่อ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  พนจากราชการตามระเบียบวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น 
 (๓)  ไดรับอนุญาตใหลาออก 
 (๔)  ถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ 393 (3) (4) 
 (๕)  ครบกําหนดการจาง 
 (๖)  ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก 
 (๗)  ขาดคุณสมบัติตามขอ 361 
                      วันออกจากราชการตาม (6) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการใหออกจาก
ราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม 
     การตอเวลาการปฏิบัติราชการใหลูกจางประจําตาม (2) ปฏิบัติราชการตอไป จะกระทํามิได 

  ขอ  391 การลาออกของลูกจาง ให เปนไปตามหลัก เกณฑและเ ง่ือนไขเกี่ ยวกับ               
การใหออกจากราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม  

  ขอ 392 ลูกจางผู ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร                     
ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสั่งใหผูน้ันออกจากราชการ 
                      วันออกจากราชการตามขอน้ี  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดไวสําหรับ      
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม 

 ขอ 393 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมี อํานาจสั่ งใหลูกจางออกจากราชการ            
โดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. เมื่อปรากฏวา 

 (๑)  ลูกจางผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ  361 
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 (๒)  ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติราชการในหนาที่ของตนไดโดยสม่ําเสมอ หรือ      
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดอันเปนผลเน่ืองมาจากตองตกอยูในภยันตรายใด ๆ และเวลาไดลวงพนไป    
เกินหกสิบวัน ยังไมมีผูใดพบเห็น 
 (๓)  ลูกจางผูใดหยอนความสามารถดวยเหตุใดในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนหรือ
ประพฤติหนาที่ของตน หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่หรือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุอันใด 
และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นวา ถาใหผูน้ันรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ         
ก็ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนโดยไมชักชา สําหรับหลักเกณฑ 
และวิธีการสอบสวนใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการ     
ทางวินัยของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม 
 (๔)  ลูกจางผู ใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดมีการสอบสวน          
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัยของขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดแลว การสอบสวนไมไดความวากระทําผิดที่จะถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก แตมีมลทิน  
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซึ่งจะใหปฏิบัติราชการตอไปอาจจะเปนการเสียหายแกราชการ 
 (๕)  ลูกจางผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด  ใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยังไมถึงกับจะตองลงโทษปลดออกหรือไลออก 
 (๖)  ลูกจางผูใดขาดราชการบอยครั้ง ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือ      
ไลออก 
 (๗)  ยุบเลิกตําแหนง 

   วันออกจากราชการตามขอน้ี  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการใหออก
จากราชการของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมาใชบังคับโดยอนุโลม 

   การใหออกจากราชการตามขอน้ีไมถือเปนโทษทางวินัย 
 

สวนที่  5 
การอุทธรณ  การพจิารณาอุทธรณ  และการรองทกุข 

  ขอ  394 ลู กจ า งผู ใ ดถู กสั่ งล ง โทษหรื อถู กสั่ ง ให ออกจากราชการตามข อ  393                
ตามประกาศน้ีดวยเหตุใด ๆ ใหผูน้ันมีสิทธิอุทธรณคําสั่งหรือมีสิทธิรองทุกข ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับสิทธิการอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ และการรองทุกขของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  
โดยอนุโลม 
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สวนที่  6 
การลา 

  ขอ 395 การลาปวยของลูกจางกําหนดไวดังน้ี 
 (1)  การลาปวยกรณีปกติ 
 (ก) ในปหน่ึงลูกจางประจํามีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาได ไมเกิน
หกสิบวัน  แตถานายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นสมควรจะใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลา
ตอไปอีกก็ได  แตไมเกินหกสิบวัน 
 (ข) ลูกจางช่ัวคราวที่มีระยะเวลาการจางหน่ึงป  มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติ
ระหวางลา   ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสิบหาวันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจางต้ังแตเกาเดือน   
ขึ้นไปแตไมถึงหน่ึงปมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาในชวงระยะเวลาการจางไมเกินแปดวัน
ทําการ ในกรณีมีระยะเวลาการจางต้ังแตหกเดือนขึ้นไปแตไมถึงเกาเดือน  มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตรา
ปกติระหวางลา  ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินหกวันทําการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการจางตํ่ากวาหกเดือน      
มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลา ในชวงระยะเวลาการจางไมเกินสี่วันทําการ 
 (2)  การลาปวยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ 
 (ก) ลูกจางประจําปวย เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือเน่ืองจากการปฏิบัติ
ราชการในหนาที่  หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่   ถาลาปวยครบตาม (1) (ก) แลวยังไมหาย 
และแพทยของทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานไดก็ใหลาปวย
เพ่ือรักษาพยาบาล เทาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นสมควรอนุญาตใหลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติ  
ทั้งน้ี  ถาเปนลูกจางประจํารายวันและรายช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห  แตถาแพทย  
ลงความเห็นวาไมมีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายได  ก็ใหพิจารณาสั่งใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จตอไป 
 (ข) ถาอันตรายหรือการเจ็บปวย หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากกรณีดังกลาว ใน (ก)  
ทําใหลูกจางประจําผูใดตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ อันเปนเหตุจะตองสั่งใหออกจากราชการตามประกาศน้ี  
หากผูบังคับบัญชาเจาสังกัดของลูกจางประจําผูน้ันพิจารณา เห็นวาลูกจางประจําผูน้ันยังอาจปฏิบัติหนาที ่  
อ่ืนใดที่เหมาะสมได และเมื่อลูกจางประจําผูน้ันสมัครใจจะปฏิบัติหนาที่ตอไปใหยายลูกจางประจําผูน้ัน       
ไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอ่ืนที่เหมาะสมโดยไมตองสั่งใหออกจากราชการก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของ  
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (ค) ลูกจางช่ัวคราวปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ หรือเน่ืองจากการปฏิบัติงาน    
ในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ถาลาปวยครบตาม (1) (ข) แลวยังไมหายและแพทย
ของทางราชการลงความเห็นวามีทางที่จะรักษาพยาบาลใหหายและสามารถทํางานได ใหนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดมีอํานาจอนุญาตใหลาปวยเพ่ือรักษาพยาบาล โดยไดรับคาจางอัตราปกติไดตามที่เห็นสมควร     
แตตองไมเกินหกสิบวัน ทั้งน้ี ถาเปนลูกจางช่ัวคราวรายวันและรายช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด
ประจําสัปดาห และถาแพทยลงความเห็นวาไมมีทางที่จะรักษาใหหายได  ใหพิจารณาสั่งใหออกจากราชการ 
                      ลูกจางผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติงานได  ใหย่ืนใบลาตอผูบังคับบัญชากอน หรือในวันที่ลา
เวนแตกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได 
                      การลาปวยเกินสามวัน ตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ันหน่ึงสงพรอมกับใบลา        
ดวยเวนแตผูมีอํานาจอนุญาตใหลาจะเห็นสมควรเปนอยางอ่ืน 
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  ขอ 396 ในปหน่ึงลูกจางประจํามีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลาไปตางประเทศ โดยไดรับ
คาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินสี่สิบหาวันทําการ แตในปแรกที่ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจําใหไดรับ
คาจางระหวางลาไมเกินสิบหาวัน ลูกจางประจํารายวันและรายช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด        
ประจําสัปดาห 
                      ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลากิจสวนตัว  ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน
และ เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถขอรับอนุญาตไดทันจะเสนอ
ใบลา พรอมระบุเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองช้ีแจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว 

  ขอ 397 การลาพักผอนประจําปของลูกจางประจํา ใหเปนไปตามที่ กําหนดสําหรับ                  
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม 

  ขอ 398 ลูกจางประจํามีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจางนับรวมวันหยุดประจําสัปดาห
และวันหยุดพิเศษในระหวางลาไมเกินเกาสิบวัน ลูกจางประจํารายวันและรายช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจาง      
ในวันหยุดประจําสัปดาห 
                      ลูกจางประจําที่ลาคลอดบุตรตามวรรคแรก หากประสงคจะลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรเพ่ิมอีก         
ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตอเน่ืองจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางระหวางลาไดอีกไมเกิน 
สามสิบวันทําการ และใหนับรวมในวันลากิจสวนตัวสี่สิบหาวันทําการดวย 
                      ลูกจางช่ัวคราวรายเดือนที่จางไวปฏิบัติงานตอเน่ือง มีสิทธิลาเน่ืองจากการคลอดบุตรปหน่ึง
ไมเกินเกาสิบวัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลาจากสวนราชการไมเกินสี่สิบหาวัน เวนแตกรณีที่เริ่ม       
เขาปฏิบัติงานในปแรกไมครบเจ็ดเดือน ไมอยูในขายไดรับสิทธิดังกลาว 

  ขอ 399 ลูกจางประจําที่ยังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยไปประกอบ   
พิธีฮัจจ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจจแลวแตกรณี 
มีสิทธิลาโดยไดรับคาจางอัตราปกติระหวางลาไมเกินหน่ึงรอยย่ีสิบวัน ในปแรกที่เริ่มเขาปฏิบัติงานเปน
ลูกจางประจําจะไมไดรับคาจางระหวางลา ลูกจางประจํารายวันและรายช่ัวโมง ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด
ประจําสัปดาห 
                      ผูประสงคจะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจจ ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันกอนอุปสมบท หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจไมนอยกวาหกสิบวัน เวนแตมีเหตุผล    
อันสมควรจะเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชานอยกวาหกสิบวันก็ได 
     อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

  ขอ 400 การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับ              
การฝกวิชาการทหาร เขารับการทดลองความพรั่งพรอมใหถือปฏิบัติดังน้ี 

 (๑)  ลูกจางมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพ่ือเขารับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหารโดยไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางน้ัน  การลาดังกลาวจะตองใหผูลาแสดงจํานวนวันที่
ตองเดินทางไปกลับ  และวันที่ตองอยูเพ่ือตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหารเทาที่จําเปน   

เพ่ือประกอบการพิจารณา ลูกจางประจํารายวันและรายช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจาง     
ในวันหยุดประจําสัปดาห 
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 (๒)  ลูกจางประจํามีสิทธิลาเขารับการระดมพล  หรือเขารับการฝกวิชาการทหาร หรือ  
เขารับการทดลองความพรั่งพรอม  โดยใหไดรับคาจางอัตราปกติในระหวางการระดมพลหรือเขารับ          
การฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมน้ัน แตถาพนระยะเวลาของการดังกลาวแลวไมมา
รายงานตัวเพ่ือเขาปฏิบัติงานภายในเจ็ดวัน  ใหงดจายคาจางหลังจากน้ันไวจนถึงวันเขาปฏิบัติงานเวนแต      
ในกรณีที่มีเหตุจําเปน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะใหจายคาจางระหวางน้ันตอไปอีกก็ได แตตองไมเกิน
เจ็ดวัน ลูกจางประจํารายวันและรายช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห 
 (3)  ในกรณีลูกจางช่ัวคราว ลาเขารับการฝกวิชาการทหาร ใหไดรับคาจางอัตราปกติ     
ไมเกินหกสิบวัน สวนการลาเพ่ือเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมแลวแต          
กรณีใหไดรับคาจางอัตราปกติไมเกินสามสิบวัน ลูกจางช่ัวคราวรายวันและรายวันช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจาง         
ในวันหยุดประจําสัปดาห 
                      ในกรณีการลาตาม  (2)และ (3)หากลูกจางไดรับเ งินเ ดือนตามช้ันยศของตนทาง
กระทรวงกลาโหมแลว ไมมีสิทธิไดรับคาจางขององคการบริหารสวนจังหวัด 

   อํานาจการอนุญาตใหลาเปนของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ขอ 401 การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบายของลูกจาง ใหนับเปนการลาครึ่งวัน         
ตามประเภทการลาน้ัน ๆ  

 ขอ 402 การลาและการจายคาจางระหวางลานอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศน้ี              
ใหอยูในดุลยพินิจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด   
                      อํ านาจการอ นุญาตในการลาตามข อ  395 ข อ  396 ข อ  397  และข อ  398               
ใหเปนไปตามที่กําหนดทายประกาศน้ี 

 
สวนที่  7 

การจายคาจางและทะเบียนลูกจาง 

  ขอ 403 หามสั่งลูกจางไปปฏิบัติราชการในทองถิ่นอ่ืน เวนแตในกรณีจําเปนแทจริงที่ตอง  
ใชความรูความชํานาญพิเศษ หรือความไววางใจในลูกจางน้ัน และไมอาจหาจางไดในทองถิ่นน้ัน 

  ขอ 404 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุด   
ประจําสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะตองจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุด หรือคาอาหาร       
ทําการนอกเวลาใหกระทําไดในกรณีที่จําเปนหรือรีบดวน โดยมีคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเปนหลักฐาน 

  ขอ 405 การจายคาจางในวันทํางานปกติ คาอาหารทําการนอกเวลา คาจางลูกจางรายวัน 
และรายช่ัวโมง คาจางนอกเวลา และกําหนดเวลาทํางานใหเปนไปดังตอไปน้ี 
 (๑)  ลูกจางรายเดือน 
 (ก) กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติใหจายในวันสิ้นเดือน     
ถาวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ใหจายไดในวันเปดทําการกอนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความจําเปน     
ที่จะกําหนดวันจายคาจางเปนวันอ่ืนของเดือนถัดไป จะตองไดรับอนุมัติจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
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 (ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวนแตถามีงาน
เปนลักษณะพิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูกําหนด โดยจะตอง  
มีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละเจ็ดช่ัวโมง แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดช่ัวโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก 
 (ค) การปฏิบั ติราชการนอกเวลาทํ างานปกติ  หรือปฏิบั ติราชการในวันหยุด               
ประจําสัปดาห หรือวันหยุดพิเศษแลวแตกรณี ใหเปนไปตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกับการจายเงิน
คาอาหารทําการนอกเวลา 
 (2)  ลูกจางรายวันและรายช่ัวโมง 
 (ก) กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้ง ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายคาจางมากกวา
เดือนละครั้ง จะตองไดรับอนุมัติจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ในกรณีจายคาจางเดือนละครั้ง โดยปกติใหจายในวันถัดจากวันสุดทายของเดือน    
หนวยงานใดมีความจําเปนที่จะกําหนดวันเริ่มจายเปนวันอ่ืนของเดือนถัดไป จะตองไดรับอนุมัติจาก        
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ในกรณีจ ายค าจ า งมากกว า เ ดือนละครั้ ง  ใหหน วยงาน กําหนด วันจ าย เ งิน                
คาจางตามความเหมาะสมไดโดยขออนุมัติจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ  ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวนแตถามีงาน
เปนลักษณะพิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูกําหนดโดยจะตอง     
มีเวลาทํางานวันละไมนอยกวาเจ็ดช่ัวโมง แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดช่ัวโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก 
    (ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติติดตอกันเกินสามช่ัวโมงขึ้นไป ใหจายคาจาง
ไดในอัตราหน่ึงเทาครึ่งของคาจางอัตราปกติ 

  ขอ 406 การจายคาจางในกรณีวันหยุดประจําสัปดาห  สําหรับลูกจางรายเดือนไมหักคาจาง 
ลูกจางรายวันและรายช่ัวโมงไมจายคาจาง 
                      สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาปฏิบัติงานในวันหยุดประจําสัปดาห  ใหถือปฏิบัติดังน้ี 
 (1)  ลูกจางรายเดือน จายตามขอ 405 (1) (ค) 
                       (2)  ลูกจางรายวันและรายช่ัวโมง จายคาจางใหสองเทาของคาจางอัตราปกติตามระยะ    
เวลาทํางาน 
 ขอ 407 การจายคาจางในกรณีในวันหยุดพิเศษ สําหรับลูกจางรายเดือนไมหักคาจางลูกจาง
รายวันและรายช่ัวโมงจายคาจางอัตราปกติ 
                      สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาทํางานในวันหยุดพิเศษ  ใหถือปฏิบัติดังน้ี 
 (๑)  ลูกจางรายเดือน จายตามขอ 405 (1) (ค) 

 (๒)  ลูกจางรายวันและรายช่ัวโมง จายคาจางเพ่ิมใหอีกหน่ึงเทาของคาจางอัตรา               
ปกติตามระยะเวลาทํางาน 

  ขอ 408 การจายคาจางในกรณีลูกจางถูกสั่งใหไปปฏิบัติงานในทองถิ่นอ่ืนตามขอ 403         
ใหถือปฏิบัติดังน้ี 
 (1)  ลูกจางรายเดือนใหจายคาจางรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ    
โดยไมมีสิทธิไดรับคาอาหารทําการนอกเวลา 
 (2)  ลูกจางรายวันและรายช่ัวโมงใหถือปฏิบัติดังน้ี 
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 (ก) ในระยะเวลาระหวางเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสํานักงานที่ต้ังปกติ 
หรือสถานที่อยู ไมวาจะเปนวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษใหจาย
คาจางอัตราปกติ ไมมีการจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุดตามขอ 405 และขอ 406 
 (ข) ลูกจางซึ่ งทํ าหนาที่ คนรถหรือคนเรือ  ซึ่ ง ไดปฏิบั ติหนาที่ ในขณะเดินทาง                    
ครบกําหนดเวลาทํางานปกติประจําวันแลว หากยังคงตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตอไปอีกสําหรับวันน้ัน          
ใหจายคาจางนอกเวลาไดตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 405 (1) (ค) 
 การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด หรือ    
ในกรณีในวันหยุดพิเศษ ใหจายคาจางไดตามเกณฑที่เคยจาย เสมือนปฏิบัติงานในสํานักงานที่ต้ังปกติ เวนแต
ในกรณีวันหยุดประจําสัปดาหซึ่งปกติไมจายคาจางให  ใหจายคาจางอัตราปกติ 

  ขอ 409 ลูกจางผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจายคาจางจนถึงวันที่ถึงแกความตาย หรือ
เพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย และใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของอัตราคาจาง
ปกติทั้งเดือนในเดือนสุดทายกอนวันถึงแกความตาย ในกรณีลูกจางรายวันและรายช่ัวโมงใหถือเสมือนวา
ลูกจางผูน้ันมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเปนเกณฑคํานวณเงินชวยพิเศษ 

  ขอ 410 ลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการผูใดถึงแกความตาย ผูมีอํานาจไดวินิจฉัย      
ตามขอ 414 แลวสั่งจายคาจางเปนจํานวนเทาใด ใหจายคาจางตามจํานวนที่วินิจฉัยใหจนถึงวันที่ถึงแก   
ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย นอกจากน้ีใหจายเงินชวยพิเศษอีก     
จํานวนหน่ึง เปนจํานวนสามเทาของจํานวนคาจางน้ัน 
                      ถาผูมี อํานาจวินิจฉัยแลวสั่งไมจายคาจาง ใหจายคาจางให เพียงวันสุดทายที่ผู น้ัน             
มาปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ 

  ขอ  411 ลูกจางที่ขาดหรือหนีราชการ  หามมิ ใหจายคาจางสําหรับวันที่ขาดหรือ             
หนีราชการน้ัน 
                      ลูกจางผูใดตายในระหวางขาดราชการ ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายที่ผูน้ันมาปฏิบัติงาน
และไมมีการจายเงินชวยพิเศษ 

  ขอ 412 คาจางที่จายตามขอ 409 ถึงขอ 411 เปนทรัพยสินของผูตายในขณะตาย และ 
ใหจายแกผูมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก 
                      เงินชวยพิเศษตามขอ 409 หรือ ขอ 410 ใหจายแกบุคคลซึ่งลูกจางไดแสดงเจตนา              
ระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่แนบทายประกาศน้ี 
     ถาลูกจางผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไวตามวรรคสอง  หรือบุคคลซึ่งลูกจางผูตายไดแสดง
เจตนาระบุไวไดตายไปเสียกอน  ใหจายแกบุคคลตามลําดับกอนหลัง  ดังตอไปน้ี 
 (1)  คูสมรส 
 (2)  บุตร 
 (3)  บิดามารดา 
 (4)  ผูที่ไดอยูในอุปการะของผูตายตลอดมา โดยจําเปนตองมีผูอุปการะ และ ความตาย
ของ ผูน้ันทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นวา      
มีหลักฐานแสดงไดวา เปนผูอยูในอุปการะของผูตาย 
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 (5)  ผูที่อุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาว ซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตาย 
     เมื่อปรากฏวา มีบุคคลในลําดับกอนดังกลาวในวรรคสามบุคคลน้ันมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษ
แตในลําดับเดียว ผูที่อยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ 
     ถาบุคคลดังกลาวขางตนไมมีผูมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ลูกจางผูน้ัน     
ถึงแกความตาย การจายเงินชวยพิเศษก็เปนอันไมตองจาย 
     ในกรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดมีความจําเปนตองเขาเปนผูจัดการศพลูกจาง          
ผูถึงแกความตาย เพราะไมมีผูใดเขาจัดการศพในเวลาอันควร ก็ใหองคการบริหารสวนจังหวัดหักคาใชจาย    
จากเงินชวยพิเศษที่ตองจายตามประกาศน้ีไดเทาที่จายจริง และมอบสวนที่เหลือใหแกผูมีสิทธิไดรับ 

  ขอ 413 องคการบริหารสวนจังหวัดใดมีความจําเปนที่จะตองสั่งใหลูกจางประจําไป          
ฝกอบรม หรือดูงาน เกี่ยวกับหนาที่ที่ลูกจางประจําน้ันปฏิบัติอยู ณ ตางประเทศ หรือภายในประเทศ        
โดยใหไดรับคาจางอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝกอบรมหรือดูงานน้ัน ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนผูอนุมัติ ลูกจางประจํารายวันและรายช่ัวโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห 

  ขอ 414 ลูกจางประจําที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกต้ังกรรมการ      
สอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไวกอนจนกวาคดี
หรือกรณีถึงที่สุด การจายคาจางระหวางพักราชการ ใหถือปฏิบัติดังน้ี 
 (1)  ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งพักราชการ ใหงดการเบิกจายคาจางต้ังแตวันที่ถูกสั่ง           
พักราชการไวกอน เวนแตลูกจางผูน้ันไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพักราชการ เพราะมิไดทราบ
คําสั่ง ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันที่ทราบ หรือควรไดรับทราบคําสั่งน้ัน 
 (2)  ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิด และ            
ไมมีมลทินหรือมัวหมอง  ใหจายคาจางใหเต็มอัตราปกติ 
 (3)  ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิดแตมีมลทิน
หรือมัวหมอง หรือกระทําความผิด แตถูกลงโทษไมถึงปลดออก หรือไลออก ใหจายคาจางไดครึ่งหน่ึงของ
คาจางอัตราปกติ 
 (4)  ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน ไดกระทําความผิด และ          
ถูกลงโทษถึงปลดออก หรือไลออก หามจายคาจาง 
 (5)  ในกรณีลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการไวกอน ผูใดถึงแกความตายกอนคดี          
หรือ กรณีถึงที่สุด ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยตอไปดวยวาควรจะจายคาจาง       
ระหวางเวลาน้ันหรือไมเพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั้งน้ีใหจายคาจางตามจํานวนที่วินิจฉัยใหจนถึง
วันที่ถึงแกความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย 
     กรณีใหออกจากราชการไวกอนใหถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจายคาจางระหวาง               
พักราชการ 
                      ลูกจางช่ัวคราวไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน เวนแตลูกจางผูน้ันไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพักราชการไวกอน เพราะมิไดทราบ
คําสั่ง ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันที่ทราบหรือควรไดรับทราบคําสั่งน้ัน 
     อัตราลูกจางระหวางพักราชการ ไมถือเปนอัตราวาง 
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  ขอ 415 ใหนําความในขอ 414 มาใชบังคับแกการจายคาจางลูกจางประจําระหวางอุทธรณ
หรือรองทุกขคําสั่งลงโทษปลดออก หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม 

                   ขอ 416 การจายคาจางของผูซึ่งถูกลงโทษตัดคาจาง ถาภายหลังผูน้ันไดรับการแตงต้ังหรือ
ปรับคาจาง โดยไดรับคาจางตางจากเดิมและยังไมพนโทษตัดคาจาง ใหคงตัดคาจางตอไปตามจํานวนเดิม 
                       การจายคาจางในกรณี 
 (1) ลาออก ใหจายใหถึงวันกอนถึงกําหนดลาออก แตถาถึงกําหนดลาออกแลวยังไมได
รับทราบคําสั่งอนุญาตใหลาออก และลูกจางผูน้ันยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่ง หรือ
ควรไดรับทราบคําสั่ง 
              (2)  ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนระบุในคําสั่ง แตถายังไมรับทราบคําสั่ง 
และลูกจางผูน้ันยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง 
 (3)  พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ใหจายไดถึงวันสิ้นป 
     การจายคาจางลูกจางผูที่มิไดมาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศน้ี  
และเปนกรณีเดียวกับที่กฎหมายวาดวยการน้ันบัญญัติสิทธิไวสําหรับขาราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนดสิทธิ
ใหจายเงินเดือนขาราชการไวแลว ให ก.จ.จ. กําหนดหลักเกณฑการจายคาจางลูกจางใหสอดคลองกับกฎหมาย 
หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยไมขัดหรือแยงกับประกาศน้ี 

  ขอ 417 ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเก่ียวกับการจายเงิน      
ทําขวัญขาราชการและลูกจางซึ่งไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหนาที่ 

  ขอ 418 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เปนหนวยงานกลางทะเบียนลูกจางประจําของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ดําเนินการจัดทําทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัดแกไขและ
เปลี่ยนแปลงรายการตางๆ ใหเปนปจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว ณ องคการบริหารสวนจังหวัด   
                      เมื่อมีคําสั่งแตงต้ังลูกจางประจําผูใดไปตางสังกัด ใหสวนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจางประจําใหลูกจางผูน้ันนําไปมอบแกสวนราชการที่สังกัดใหมทุกครั้ง 
                      ทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด ถือเปนเอกสารลับของทางราชการ   
ไมพึงเปดเผยตอผูอ่ืน การขอคัดทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนจังหวัด หรือตรวจสอบรายการ
ใหดําเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ 
     ทะเบียนลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามที่กําหนดทายประกาศน้ี 
สําหรับการจัดทํา วิธีการบันทึกรายการ วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับทะเบียนประวัติ ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดโดยอนุโลม 
  ขอ 419 การเปลี่ยนอัตราคาจางลูกจางประจํารายวันเปนอัตราคาจางรายเดือนให          
เอาย่ีสิบหกวันทําการคูณดวยอัตราคาจางรายวันที่ลูกจางผูน้ันไดรับในปจจุบัน โดยปดเศษขึ้นเปนเกณฑ
พิจารณาแตตองไมเกินกวาอัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงน้ัน 
  ขอ 420 ใหลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ          
ราชการ และการปฏิบัติตนตามประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กําหนดไวสําหรับ           
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
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บทเฉพาะกาล 
  ขอ 421 ผูใดเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด และไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ในสายงานใดอยูกอนวันที่ประกาศน้ีมีผลใชบังคับ ใหผูน้ันเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดและดํารง
ตําแหนงในสายงานน้ันตามประกาศน้ีตอไป โดยใหไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนเชนเดิม      
                      กรณีผู ได รับแต ง ต้ังให ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการใดขององคการบริหาร             
สวนจังหวัดอยูกอนวันที่ประกาศน้ีมีผลใชบังคับ ใหผูน้ันดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการตามที่กําหนด       
ในประกาศน้ี ดังน้ี 
 (๑)  หัวหนาสวนอํานวยการ ใหดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหาร       
สวนจังหวัด 
 (๒)  หัวหนาสวนกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (๓)  หัวหนาสวนแผนและงบประมาณ ใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองแผน และ                  
งบประมาณ 

  (๔)  หัวหนาสวนการคลัง ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง 
    (๕)  หัวหนาสวนชาง ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองชาง 

 ขอ 422 ผูใดเปนลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด และไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใด
อยูกอนวันที่ประกาศน้ีมีผลใชบังคับ ใหผูน้ันเปนลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด และ ดํารงตําแหนงน้ัน
ตามประกาศน้ีตอไป โดยใหไดรับคาจาง และสิทธิประโยชน ตลอดจนระยะเวลาการจางเชนเดิม 

 ขอ 423 การใดที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัดที่อยูระหวาง
การดําเนินการตามพระราชกฤษฎีการะเบียบขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2541 หรือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ซึ่งใชบังคับอยูกอนที่
ประกาศน้ีมีผลใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามที่ ก.จ.จ. กําหนด ทั้งน้ี ตองไมขัด หรือ แยงกับมาตรฐานทั่วไป
ที่ ก.จ. กําหนด 

  ขอ 424 การใดที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัด  
ที่มิไดกําหนดไวในประกาศน้ี ใหนําแนวทางหลักเกณฑ และเง่ือนไข หรือวิธีการที่กําหนดสําหรับขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดมาใชบังคับโดยอนุโลม 

                   ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน  2545  เปนตนไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่   1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
              

                                                      

                                                            (นายธวัช   เสถียรนาม) 
                                                 ผูวาราชการจังหวัดลําพูน 
                           ประธานกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดลําพูน 
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